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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 

2019/2020 
Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 

1. stupeň 7 5 142 20,28 

2. stupeň 9 4 230 25,55 

Celkem 16 9 372 23,25 

     Pozn.: stav žáků k 30. 6. 2019 

 

Celkový počet žáků v 1.  ročníku:      26 

Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 15,5 

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 88 fyz.    3     /        přepoč.       2,3 

      

 

 

 

Školní družina 
 

Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo školní družinu 88 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. 

 

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.  Uspořádali jsme masopustní 

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

zimní olympiádu a paralympiádu. V uplynulých letech si děti velmi oblíbily tzv. tematické týdny, proto jsme i 

letos zařadili do celoročního programu nová témata – Pirátský týden, Máme rádi zvířata, Vesmírná odyssea, Cesta 

do pohádkového světa, Legománie, Superhrdinové. 
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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 

• soutěže v družstvech 

• dribling 

• kuželky  

• stolní fotbal,  kulečník 

• orientace v prostoru 

• běh na 60 m 

• hod na cíl 

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

• vybíjená 

• florbal 

• taneční 

• stolní hokej 

• o siláka ŠD 

• jízda na koloběžce 

 

 

 Vědomostní: 

• Kdo to ví, odpoví 

• Přírodovědná 

• Poznáváme svět 

• Počítání s legokostičkami 

• Písmenková 

• Znáte pohádky? 

• Běhací tajuplná tajenka 

• Šifrování 

 

Výtvarné: 

• Pohádková postavička- koláž z dětských fotografií 

• O nejstrašidelnějšího čerta 

• Kašírování planet 

• Vesmírná  loď 

• Zimní mandala 

• Tajemná planeta 

• Já v zoo 

 

 

Netradiční soutěže:  

• O nejlepšího tanečníka a tanečnici karnevalu 

• O nejoriginálnější masku karnevalu 

• Člověče, nezlob se! 

• Karaoke 

• Rekordyáda 

• Závody vloček 

• Paralympiáda 

• Ocásky 

• Překonej svoji odvahu 

• Zdravější vyhrává 

• Cestovatelé 

• Evoluce 

• Šouparáda 
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• Šachový turnaj 

• Puzzle na čas 

• Manuální zručnosti 

• Kimova hra 
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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 35 100% 

Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb. 34 97% 

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

 

3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2019/20 nastoupili na školu:      4      

 

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2019/20 odešli ze školy:               2 

 
5. Nepedagogičtí pracovníci  - počet :        5

            

6. Věkové složení pedagogů: 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 0 1 

35-50 let 3 13 

nad 50 let 0 7 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 3 21 

Rodičovská dovolená 0 3 

 

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

 

Název školení ( MŠMT) Datum Místo konání jméno 

3. setkání skupin pro rozvoj mate-

matické gramotnosti  z projektu 

MAP II  

26. 9. 2019 ZŠ Němčice M. Lenertová 

I. Dvořáková 

P. Řezáčová 

Workshop pracovní skupiny pro 

rozvoj  polytechnického vzdělávání 

z projektu MAP II – technika drát-

kování 

     1. 10. 2019 ZŠ V. Menšíka Ivančice P. Procházka 

J. Tesáčková 

K. Novotná 

A. Krejčířová 

Seminář Změna financování regio-

nálního školství 

2. 10. 2019 Čichnova, Brno L. Vokurková 

J. Štorková 

Setkání lídrů škol a školských zaří-

zení v rámci projektu MAP II – 

Norské školství 

2. 10. 2019 ZŠ V. Menšíka Ivančice L. Moresová 

P. Procházka 

O. Bureš 

P. Švehlík 

J. Štorková 

K. Novotná 

Workshop pracovní skupiny pro 

rozvoj  polytechnického vzdělávání 

z projektu MAP II – technika drát-

kování 

     8. 10. 2019 ZŠ V. Menšíka Ivančice P. Procházka 

L. Procházková 

L. Třísková 

 

Setkání lídrů v rámci projektu MAP 

rozvoje vzdělávání regionu morav-

skokrumlovsko II – miniveletrh 

učebnic a učebních materiálů 

9. 10. 2019 Industrial Park, s. r. o., 

Pod Hradbami 176, Mo-

ravský Krumlov 

K. Vacková 

I. Šimková 

Práce s chybou ve vyučování mate-

matice 

MŠMT: 27664/2017-2-1065 

    16. 10. 2019 SŠ, ZŠ a MŠ pro zdra-

votně znevýhodněné 

Kamenomlýnská124/2, 

Brno 

M. Lenertová 

Asertivita a její využití ve škole 

aneb jak slušně prosadit svůj názor 

25. 10. 2019 SŠ, ZŠ a MŠ pro zdra-

votně znevýhodněné 

M. Sojková 
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MŠMT: 22201/2017-1 Kamenomlýnská124/2, 

Brno 

Konference pro učitele 1. stupně 

MŠMT: 22552/2017-1-928 

9. 11. 2019 Masarykova ZŠ a MŠ 

Brno 

Zemědělská 173/29 

Brno 

I. Šimková 

K. Vacková 

Beseda s básnířkou Sylvou Lauero-

vou nad knihou  

11. 11. 2019 GJB Ivančice R. Blažková 

L. Hamrouni 

L. Moresová 

L. Vokurková 

Workshop pracovní skupiny pro 

rozvoj  čtenářské gramotnosti a po-

lytechn.vzdělávání  z projektu MAP 

II – mozkohrátky  

14. 11. 2019 ZŠ V. Menšíka Ivančice L. Moresová 

R. Blažková 

P. Procházka 

L. Vokurková 

P. Řezáčová 

I. Dvořáková 

P. Kittlerová 

M. Machová 

Efektivní komunikace ve škole 

aneb budování důvěry mezi kolegy, 

rodiči a žáky 

MŠMT: 22201/2017-1 

13. 3. 2020 SŠ, ZŠ a MŠ pro zdra-

votně znevýhodněné, 

Kamenomlýnská 124/2, 

Brno 

M. Sojková 

Zpracování hudby na počítači po-

mocí notového záznamu 

MŠMT:13476/2018-3-452 

 

3. 3. a 9. 6. 

2020 

Sokolská 13, Boskovice J. Dubšíková 

 

 

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. 26 

 

25 1 0 0 

2. 20 

 

18 2 0 0 

3. 27 

 

21 6 0 0 

4. 36 

 

30 6 0 0 

5. 33 

 

22 11 0 0 

Celkem za I. stupeň 142 116 26 0 0 

6. 57 

 

21 36 0 0 

7. 56 

 

28 28 0 0 

8. 55 

 

24 31 0 0 

9. 62 

 

24 38 0 0 

Celkem za II. stupeň 230 

 

97 133 0 0 

Celkem za školu 372 213 159 0 0 

Pozn. Stav žáků k 31 .8. 2020 
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2. Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 5 1,34% 

3 1 0,27% 

 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2019/2020       51 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2018/2019       693 

   průměr na jednoho žáka:         0,13 

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 2019/20 Gymnázia SŠ SOU Konzervatoř 

4 leté  

studium 

6 leté  

studium 
8 leté studium    

Počty přijatých žáků 

 

6 1 1 30 26 0 

 

6. Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků 

9. ročník 62 

nižší ročník 2 

Celkem 64 

 

7. Rozhodnutí ředitelky 

Rozhodnutí ředitelky Počet Počet odvolání 

O přijetí k základnímu vzdělávání 20 0 

O odkladu povinné školní docházky  6 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 2020/21:     20 

 

 

Část IV . 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2019/2020 neproběhla ve škole inspekční činnost. 

 

 

 

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 „Evropský den jazyků“, I. a II. stupeň 

Dopravní výchova na dopravním hřišti v Oslavanech, 4. třída 

Soutěž Člověče, nezlob se!, žáci 1. stupně 

Pojízdná laboratoř – vzděl. pořad pro žáky 6. – 9. tříd 

Alfons Mucha – výuk. program pro žáky 7. – 9. tříd 

Anglické divadelní představení pro žáky 4. - 9. tříd  

ZOO Brno, výukový pořad pro žáky 3. tříd 
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Drakiáda  ŠD 

ÚDIFc-cúžasné divadlo fyziky pro žáky 1. stupně 

Den Vladimíra Menšíka - připomenutí si nedožitých 90 let V. Menšíka – všechny třídy 

Legiovlak – vzděl. program pro žáky 4. – 9. tříd, připomenutí čs. legií 

Čisté zoubky – program pro 1. třídy 

Rubikon – vědomostní soutěž pro žáky 9. tříd 

Burza středních škol  Amos 

Mozkohrátky pro žáky 4. – 5. tříd 

Pojízdná hvězdárna – vzděl. program pro žáky 9. třídy  

Den otevřených dveří, I. a II. stupeň 

Halloweenský karneval ve ŠD 

Vesmírná odyssea, tematický týden v ŠD 

Máme rádi zvířata, tematický týden v ŠD 

Listování – scénické čtení pro všechny žáky  

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

Školou chodí Mikuláš 

Rekordyáda ve ŠD 

Bobřík informatiky pro žáky 1. a 2. stupně  

Paralympiáda v ŠD 

Pirátský týden - tematický týden v ŠD 

Kostnice – exkurze žáků 9. tříd 

Anglické divadlo pro žáky 5. - 9. tříd 

Vánoční Vídeň 

Divadelní představení Lucerna – žáci 7. tříd 

Rockové Vánoce u Menšíků aneb zpíváme koledy s L. Křížkem 

Čína – říše za velkou zdí, výukový program pro žáky 6. – 9. tříd 

Paralympiáda ve ŠD  

Projektový den PK Matematika a její aplikace – deskové hry 

Zimní olympiáda ve ŠD 

Divadelní představení Hana pro žáky 8. – 9. tříd 

Veselé hrátky s předškoláky, pravidelné návštěvy budoucích prvňáků ve škole 

Plavecký výcvik v Nové Vsi, 3. třída 

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 

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

Výuka RJ s rodilým mluvčím, žáci 7. – 9. tříd 

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

Film V síti – žáci 6. – 9. tříd 

Projektový den Čtenářská gramotnost 

Pernštejni – Staré pověsti české, divad. předst. pro žáky 5. – 9. tříd 

Čas proměn – beseda pro dívky 7. tříd 

Na prahu mužnosti – beseda pro žáky 6. 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 

 

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 

 

 

 

Lyžařský výcvikový kurz 

 

Lyžařského výcvikového kurzu se v termínu od 12. do 17. ledna 2020 zúčastnilo 36 žáků 7. 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. 
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Někteří využili možnost výuky na snowboardu. K dispozici byla žákům dvousedačková lanovka, pro úplné 

začátečníky pojízdný pás. Všichni žáci se naučili nebo zdokonalili v lyžování a nikdo neutrpěl žádný úraz. Sněhové 

podmínky nebyly ideální, ale pro výcvik dostačující. Velkým pozitivem 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. ročníku v areálu krytého bazénu v Nové Vsi. Plaveckou výuku žáků 

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

pro I. stupeň ZŠ v rozsahu 20 hodin. 

Žáci 4. ročníku absolvovali pouze část plaveckého kurzu z důvodu uzavření škol v době koronavirové epidemie. 

 

Spaní ve škole 

 

Z důvodu koronavirové epidemie a uzavření škol, byla akce pro žáky druhého a čtvrtého ročníku zrušena. 

 

 

Škola v přírodě   

 

Škola v přírodě byla naplánovaná pro žáky 6. ročníků v Hipocentru Koryčany v termínu 16. – 19. června 2020.  

Z důvodu koronavirové situace a uzavření škol, byla akce zrušena. 

. 

 

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. 

 

 

Zapojení do projektů 
 

 

1. Potravinová a materiální pomoc 

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

podpoře mohli vybraní žáci naší školy ve školním roce 2019/2020 využívat bezplatných obědů ve školní jídelně.  

 

2. Rozvoj lidských zdrojů na ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice 

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

pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011858. Mezi podpořené aktivity je opět zařazeno bez-

platné doučování žáků. Zaměstnanci zapojeni do projektu absolvují DVPP zaměřené na získání nových kompe-

tencí, ve škole bude působit školní speciální pedagog, školní kariérový poradce a školní asistent pro školní 

družinu. Díky získané podpoře budou ve škole realizovány komunitně osvětová setkávání a projektové dny ve 

školní družině.  

 

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

Ve školním roce 2018/2019 byl zahájen projekt s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ivančice 

II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010668, který je zaměřen na podporu a rozvoj matematické 

a čtenářské gramotnosti, polytechnického vzdělávání a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let v rámci rov-

ných příležitostí. V rámci projektu jsou podpořeny aktivity společného setkávání pedagogů naší školy s kolegy 

s ostatních škol. Jsou zřízeny pracovní skupiny, které organizují tematické workshopy a setkávání. Během uza-

vření školy se v rámci pracovních skupin pro rozvoj polytechniky pedagogové a asistentky pedagoga zapojili do 

společného šití roušek. 

 

4. Hlavní řešitel mezinárodního projektu Výchovou k demokracii 

V červenci 2020 došlo ke schválení mezinárodního školního projektu Výchovou k demokracii EHP-CZ-ICP-2-

008. V rámci projektu ve spolupráci naší školy s MŠ Duha Oslavany, ČR; ZŠ a MŠ Ketkovice; ČR a Stabekk 

skole Bekkestua, Norsko tým odborníků, kteří budou modernizovat kurikulum v oblasti výchovy k občanství a 

demokracii. Nový výukový obsah bude rovněž pilotně ověřen v partnerských školách a publikován.  
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Zájmové útvary při ZŠ 

 

Název zájmového útvaru Počet skupin 

  

Počítačový kroužek  1 

Kroužek keramiky 2 

Dramatický kroužek 1 

Celkem 4 

 

 

 

 

 

Účast školy v soutěžích, olympiádách 
 

1. stupeň 

 

• Soutěže 

Turnaj ve cvrnkání kuliček 

Turnaj ve cvrnkání kuliček už je v měsíci září na naší škole již tradicí. Toho letošního se zúčastnili zástupci 

všech ročníků nižšího stupně. Do finále se probojovali chlapci z třetí, čtvrté a páté třídy.  

Výsledky turnaje: 

1. místo Petr Halámek 

2. místo Tereza Procházková 

3. místo Tomáš Třísko 

 

Anglická soutěž ve 4. a 5. ročníku 

V říjnu 201 mohli žáci 4. a 5. tříd předvést své znalosti z anglického jazyky. Třídní kolo probíhalo v rámci vyu-

čování a zúčastnili se ho všichni žáci. Do školního kola pak postoupilo 14 dětí, které nasbírali nejvíce bodů.  

Ve školním kole měli za úkol krátce se anglicky představit, popsat obrázek a pojmenovat rozdíly. Hodnotilo se 

vyjadřování, slovní zásoba, správná výslovnost a schopnost reagovat na otázky. 

Výsledky žáků 4. třídy: 

1. místo Adriana Pospíšilová 

2. místo Stela Řezáčová 

Výsledky žáků 5. třídy: 

1 místo Klára Knotková 

2. místo Simona Havlová 

 

Vtipnější vyhrává 

Ve čtvrtek 14. 11.  2019 se konal už 10. ročník soutěže Vtipnější vyhrává. Školnímu kolu předcházela kola 

třídní. Z těchto kol postoupili největší vtipálci, kteří dokázali svými vtipy nejenom rozesmát své spolužáky, ale 

hodnotil se i přednes a celkový výstup. 

Výsledky 1. kategorie – žáci 1. a 2. tříd 

1. místo Veronika Svobodová 

2. místo Zuzana Muchová 

3. místo Elena Horňáčková 

Výsledky 2. kategorie – žáci 3., 4. a 5. tříd 

1. místo Barbora Tesařová 

2. místo Tomáš Třísko 

3. místo Adriana Pospíšilová 
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Bobřík informatiky 

V prvních dvou listopadových týdnech se naši žáci zapojili do soutěže s názvem Bobřík informatiky. Soutěž je 

cílena na běžného žáka se zájmem o svět technologií. Seznamuje žáky s informatickými otázkami a problémy a 

s tím, že informatika není totéž co ovládání počítače.  

Cílem soutěže je ulovení pomyslného bobříka. Úspěšným řešitelem je ten, kdo získá 120 bodů z maximálních 

192 bodů. Za splnění soutěže získali všichni diplom. 

 

Soutěž ve zdobení perníčků 

Zdobení perníčků si naši žáci mohli vyzkoušet v rámci předvánoční soutěže. Pro velký zájem dětí se soutěžilo ve 

2 kategoriích. 

Každý si pro své tvoření vybral 3 tvary perníků a během chvilky vznikaly krásné výtvory.  

Po dlouhém přemýšlení byli oceněni tito soutěžící: 

1. kategorie – 2. - 3. třída 

Dominika Jarolímová, Petra Nováková, Eliška Muchová 

2. kategorie – 4. – 5. třída 

Barbora Hojsáková, Veronika Barthová, Jan Šedrla 

 

Pythagoriáda 

Ve středu 29. ledna 2020 proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Cílem soutěže je zvýšit zájem 

o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Každé zadání sestává z patnácti příkladů na prostorovou představivost 

a logické uvažování. Letošního ročníku se z naší školy zúčastnilo 60 zapálených matematiků z 1. a 2. stupně. 

Do okresního kola postupuje Simona Havlová z 5. třídy se ziskem 14 bodů.  

 

Recitační soutěž  

Školní kolo recitační soutěže se konalo v úterý 28. ledna 2020. Vítězové třídních kol přednášeli básničky růz-

ných délek i témat. Porota hodnotila přednes, vyjadřování a celkové vystupování. 

Soutěžilo se ve třech kategoriích. A rozhodování nebylo vůbec lehké. 

1. kategorie 

1. místo – Lukáš Heřman 

2. místo – Lucie Mladá 

3. místo – Sára Vančurová 

2. kategorie 

1. místo – Filip Heřman 

2. místo – Tereza Šedrlová 

3. místo – Zuzana Muchová 

3. kategorie 

1. místo – Tomáš Peterka 

2. místo – Barbora Hojsáková 

3. místo – Kamila Šachlová 

 

 

  Sběrové aktivity 

 
Vyhodnocení sběru kaštanů a žaludů 

1. tř. - celkem 126 kg kaštanů  

1. místo obsadila Sára Vančurová, nasbírala 68 kg kaštanů. 

 

2. tř. - celkem 133 kg kaštanů a 11 kg žaludů 

1. místo obsadila Barbora Jeřábková, nasbírala 51 kg kaštanů  

a na 1. místě ve sběru žaludů byla Zuzana Muchová, nasbírala 11 kg.  

 

3. tř. - celkem 381 kg kaštanů a 12,5 kg žaludů 
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1. místo obsadil Jakub Marek, nasbíral 75 kg kaštanů 

a na 1. místě ve sběru žaludů byla Anežka Suchanová, nasbírala 12,5 kg.  

 

4. A -  celkem 140 kg kaštanů  

1. místo obsadil Tomáš Třísko, nasbíral 97 kg kaštan 

 

4. B  - celkem 26 kg kaštanů a 0,90 kg žaludů 

1. místo obsadila Jana Treuová, nasbírala 12 kg kaštanů 

a na 1. místě ve sběru žaludů byl Filip Holubář, nasbíral 0,9 kg.    

           

5. A - celkem 58,5 kg kaštanů  

1. místo obsadila Kristýna Konečná, nasbírala 40 kg kaštanů.  

  

5. B - celkem 62,4 kg kaštanů 

1. místo obsadil Tomáš Peterka, nasbíral 30,2 kg kaštanů. 

Celkově žáci nasbírali 926,9 kg kaštanů a 24,4 kg žaludů. 

 

Výsledky sběru šípků 

1. tř. - celkem 60,94 kg  

Nejlepším sběračem se stal Šimon Kalvoda, nasbíral 17,40 kg. 

2. tř. – celkem 126,86 kg 

Nejlepší sběračkou se stala Julie Paulová, nasbírala 55,45 kg. 

3. tř. – celkem 42 kg 

Nejlepší sběračkou se stala Gábriela Vančurová, nasbírala 6,40 kg. 

4. A – celkem 8,60 kg 

Nejlepším sběračem se stal Matyáš Pokorný, nasbíral 3 kg. 

4. B – celkem 8 kg 

Nejlepší sběračkou se stala Kristýna Procházková, nasbírala 8 kg. 

5. A – celkem 25,16 kg 

Nejlepším sběračem se stal Petr Halámek, nasbíral 9,26 kg. 

5. B – celkem 63,48 kg 

Nejlepším sběračem se stal Ondra Kocáb, nasbíral 26,55 kg. 

Celkově žáci 1. stupně nasbírali 335,04 kg šípků. 

 

 

 

 

Výuka v době koronavirové epidemie 

Dne 11. března 2020 byly uzavřeny základní školy a celá výuka se podřídila tomuto nařízení.  

1. fáze distančního vyučování 

Domácí úkoly byly žákům zadávány přes systém Edookit. Vypracované úkoly posílali rodiče zpět ke 

kontrole. Později byly úkoly zadávány vždy ve stejný čas 1x týdně přes stránku www.doma.zsvm.cz. 

Tím se systém pro rodiče i žáky dále zjednodušil a domácí úkoly se staly přehlednější. 

 

2. fáze distančního vyučování 

Výuka hlavních předmětů přešla na on-line vyučování. Zkvalitnila se komunikace mezi vyučujícími a 

žáky i mezi žáky navzájem. Od 25. května 2020 měli žáci možnost za předpokladu splnění daných pod-

mínek navštěvovat školu. Ve škole se zúčastnili on-line výuky a ve zbývajícím čase si plnili domácí 

úkoly. Účast na prezenční výuce byla 20%. 

 

Žáci za svou práci v době distančního vyučování nebyli hodnoceni známkami. Do systému Edookit se 

zaznamenávalo splnění nebo nesplnění úkolů.  

 

 

 

http://www.doma.zsvm.cz/
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2. stupeň 
 

● Český jazyk a umění  
 

1. Akce ve školním roce 2019/2020 

 

Český jazyk 

• Návštěva Městské knihovny v Ivančicích 

• Připomenutí nedožitých devadesátin Vladimíra Menšíka 

• Listování – scénické čtení 

• Olympiáda 

• Rozsvěcení vánočního stromu 

• Rockové Vánoce u Menšíků s Láďou Křížkem 

• Recitační soutěž na 1. i na 2. stupni 

• Známé slovo poezie v Zastávce u Brna 

• Divadelní představení – Lucerna 

• Divadelní představení - Hana 

 

• Projektový den  

 

Hudební výchova  

 

• Lyra – zapojení do soutěže 

 

2. Soutěže: 

a) Olympiáda v českém jazyce proběhla 21. listopadu 2019 ve třídách 9. A, 9. B, 9. C, a 8. B. Z 8. A se nepři-

hlásil nikdo.  Zúčastnilo se jí 12 žáků. V pěti úkolech jazykové části mohli účastníci získat nejvýše 30 bodů, ve 

slohovém úkolu maximálně 20 bodů. Celkem tedy 50 bodů.  

Výsledky jsou následující:  

1. Terezie Sladká, 9. B, 46 b 

2. Jarmila Jančová, 9. A, 41 b 

3. Adéla Mohelská, 9. B, 38 b 

4. Michaela Tesařová, 9. B, 33 b 

5. Jiří Kaplan, 9. B, 32 b 

6. Michal Žídel, 9. C, 30 b 

7. Vendula Štěpánková, 8. B, 29 b 

7. Barbora Sladká, 8. B a Natálie Ivančová, 9. C, 19,5 b 

8. Lukáš Benda, 9. C, 19 b 

9. Aneta Rose de Pauli, 8. B, 17 b 

10. Jan Svoboda, 9. C, 15 b 

11. Nikola Mutlová, 8. B, 13 b 

12. Pavel Mička, 9. C 12 b 

 

Do okresního kola postupují Terezie Sladká a Jarmila Jančová. Okresní kolo proběhne 22. ledna v ZŠ Modřice. 

V okresním kole se na 4. místě umístila Terezie Sladká a byla pozvaná do krajského kola v Brně, které se 

bohužel z důvodu koronaviru neuskutečnilo. 

 

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

Výsledky: 

Kategorie mladších: 1. Nela Rausová 7. B 

 2. Magdalena Mrkvicová 7. B 

  3. Vanessa Zimmermannová  6. A 
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Kategorie starších: 1. Natálie Ivančová 9. C 

  2. Veronika Olšová 8. A 

  3. Terezie Sladká 9. B 

Cenu diváků získala Natálie Ivančová z 9. C. 

c) Okresní kolo se v tomto školním roce z důvodu koronaviru neuskutečnilo.  

d) Výsledky soutěže Známé slovo poezie v Zastávce: 

 

V I. kategorii se na 2. děleném místě umístily Nela Rausová a Magdalena Mrkvicová.  

V II. kategorii se na 3. místě umístila Terezie Sladká. 

 

3. Akce 
 
Listování  

Jedná se o divadelní představení s knihou v ruce, zvláštní druh scénického čtení, který velice poutavou formou 

předkládá divákům zcela nový zážitek z četby. Svým pojetím si klade za cíl posluchače knihou oslovit a ob-

zvláště u žáků a studentů probudit zájem o čtení a sebevzdělávání.  

Žáci od 5. do 9. třídy se 4. listopadu 2019 zúčastnili „přednášky“ o fake news. Co je to fake news? Z překladu 

z angličtiny – falešné zprávy. Dnes, v době internetu, se na nás stále valí obrovské množství informací. Ale je 

opravdu vše, co si můžeme přečíst, pravdivé? Jak se správně rozhodnout, vyhodnotit fakta a umět najít pravdu a 

orientovat se? Nejen s tímto nás seznámili herci Alan Novotný a Jiří Ressler. Celou touto složitou problematikou 

nás provedli s humorem, vtipnými glosami a různými scénkami.  

 
Rockové Vánoce u Menšíků 

V pondělí 16. prosince 2019 si žáci zazpívali nejznámější hity Ládi Křížka. Přijel na pozvání naší školy a zazpí-

val nám své největší hity Vzdálená, Schoulená, Poslední den jsi má, Zlatej chlapec a všichni se společně přidali. 

Také zazněly ty nejkrásnější české vánoční koledy, které navodily tu správnou sváteční náladu. 

Lucerna 

Po více než 20 letech se do Mahenova divadla opět vrátil klasický kouzelný příběh Aloise Jiráska o hrdém mlynáři, 

který se nepoddal vrchnosti. 7. A a 7. B vyrazily společně na předpremiéru ve čtvrtek 12. prosince 2019 od Be-

sedního domu. Představení bylo vtipné s krásnými kostýmy a nádhernou scénou a užili jsme si i pravou divadelní 

přestávku.  

Hana 

 „Nejlepší představení, které jsem viděla.“ I takovými komentáři žáci zhodnotili čtvrteční návštěvu Mahenova 

divadla v Brně. Po roce se opět žáci osmých a devátých ročníků vydali do divadla. Letos jsme zhlédli Hanu, či-

nohra vycházela ze stejnojmenné knihy spisovatelky Aleny Morštajnové. Dějová linie se začne odehrávat v oka-

mžiku, kdy devítiletá Mira neposlechne své rodiče, jde v zimě sjíždět řeku na ledových krách a do řeky spadne. 

Maminka jí za trest nedá žloutkový věneček, které v místní cukrárně koupila teta Hana na oslavu maminčiných 

narozenin. Trest se změní v záchranu, neboť všichni, kdo si věneček dají, onemocní tyfem. V celém městě vy-

pukla epidemie. Maminka, tatínek, sestřička i bratříček umírají, proto se musí Mira uchýlit ke své tetě Haně.  

4. Projektový den 

V pondělí 9. března 2020 proběhl III. ročník projektového dne zaměřený na čtenářskou gramotnost.  

Žáci 1. i 2. stupně se z různých úhlů pohledu zaobírali knihou Staré pověsti české od Aloise Jiráska.  

5. Výuka v době koronavirové epidemie 

 

Dne 11. března 2020 byly uzavřeny základní školy v ČR. Žáci zůstali ze dne na den doma. Celá výuka a procvi-

čování se musely podřídit tomuto nařízení. 

 

I. fáze domácího vyučování 

Ve zbytku týdne domácí úkoly poslali jednotliví učitelé žákům přes systém Edookit. 

Také v následujícím týdnu od 16. – 20. 3. 2020 byly žákům zadávány domácí úkoly přes Edookit.  
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II. fáze domácího vyučování 

V týdnech od 23. – 27. 3., 30. 3. – 3. 4., 6. 4. – 8. 4. 2020 byly žákům zadávány domácí úkoly přes stránku 

www.doma.zsvm.cz. 

Celý systém se velmi zjednodušil, pro žáky se domácí úkoly staly přehlednější. Pro kontrolu vypracovaných 

prací posílali své práce ofocené jednotlivým učitelům přes systém Edookit.  

 

III. fáze domácího vyučování 

Od 14. – 17. 4 2020 začala naše škola vyučovat on-line. V prvním týdnu byli žáci vyučováni jen v hlavních před-

mětech – ČJ, M, AJ. Postupně se přidávaly jak hodiny hlavních předmětů, tak také další předměty. Žákům  

9. ročníku také přibyly hodiny zaměřené na procvičování učiva k přijímacím zkouškám.  

 

Od 14. května 2020 začali žáci 9. ročníků 1 x týdně docházet do školy na prezenční výukukterá byla zaměřena 

na procvičování učiva k přijímacím zkouškám. Prezenční výuky se zúčastnilo 70% žáků 9. tříd. 

 

 

● Člověk a příroda 
 

1. Akce ve školním roce 2019/2020 

 

a)  Sport    

• Minifotbal – okrskové kolo    

• Minifotbal – okresní kolo     

• Fotbal – mladší a starší žáci     

• Házená – okresní kolo  

• LVK Filipovice       

      

        

 b)  Fyzika,  chemie, přírodopis,  zeměpis   

• Přírodovědný klokan - soutěž      

• Mladý chemik – soutěž      

• Fyzikální olympiáda 

• Čína – výukový program  

• JE Dukovany – exkurze      

 

  

2. Exkurze 

Exkurze do JE Dukovany 

Žáci 9. ročníků navštívili informační centrum jaderné elektrárny Dukovany. Učivo jaderné fyziky není jednodu-

ché, 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 zú-

častnilo 26 žáků 9. ročníku. 

3.   Soutěže: 

Přírodovědný klokan 

  

Ve středu 16. října 2019 se žáci 8. a 9. ročníku účastnili celostátní soutěže Přírodovědný klokan. Pořadatelem 

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

nosti do 3 skupin po 3, 4 a 5 bodech. Soutěž si klade za cíl objevovat v žácích talenty a prohlubovat zájem o pří-

rodovědné předměty. V jednotlivých úkolech si žáci ověřili znalosti, dovednosti a uvažování z matematiky, 

přírodopisu, chemie, zeměpisu a fyziky. Nejúspěšnějšími řešiteli naší školy byli: 

1. místo: Matěj Budil (9. A) – 80 bodů, 2. místo: Radim Jakubec (9. B) – 64 bodů a 3. místo: Terezie Sladká (9. 

B) a Ondřej Adam (9. B) – 59 bodů. 

 

http://www.doma.zsvm.cz/
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Mladý chemik 

Dne 10. 12. 2019 se 3 nejúspěšnější řešitelé školního kola zúčastnili 2. kola soutěže „Hledáme nejlepšího Mla-

dého chemika ČR 2019/2020“. První kolo probíhalo na jednotlivých školách a zúčastnilo se ho celkem 2434 

žáků z 86 škol. Druhé kolo proběhlo na SPŠ chemické v Brně a sešlo se tu 230 žáků z 83 škol v Jihomoravském 

kraji. Žáci museli prokázat své znalosti z oblasti chemie v hodinu a půl dlouhém testu, který absolvovali bez pe-

riodických tabulek, pouze s kalkulačkami a psacími potřebami. Jejich odměnou byl následný bohatý program, 

který si pro ně byl pečlivě připraven. Žáci mohli zhlédnout ukázku protichemických ochranných prvků Armády 

ČR, následovaly zábavné chemické pokusy, které opravdu pobavily. Následně měli možnost projít jednotlivé 

druhy chemických laboratoří a seznámit se s moderními přístroji a technikou, pomocí interaktivních modelů se 

seznámili s principem čistírny odpadních vod nebo pivovaru a shlédli zajímavé pokusy z biologie, biochemie a 

mikrobiologie.  

Fyzikální olympiáda 

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo u příležitosti Světového dne vody soutěž pro žáky základních škol. Letošního 

domácího kola fyzikální olympiády kategorie F se zúčastnil žák 8. B Adam Ž. V domácím kole Adam řešil 

úlohy, které svou obtížností značně překračovaly rámec běžné hodiny fyziky. I když řešení nebylo bez chyb, po-

dařilo se mu dosáhnout na nominaci do okresního kola. 

 

4.    Projekty: 

Den Země 

 

Letošní ročník „Dne Země“ měl být tematicky zaměřen na VODU. Z důvodu uzavření škol se však přesouvá na 

příští školní rok.      

       

5.  Další  akce: 

Technické kroužky 

 

Žáci naší školy po celý školní rok chodili pravidelně na technické kroužky do dílen SŠ DOS Moravský Krumlov. 

Cílem je také přiblížení nových trendů ve všech oblastech technického vzdělávání žákům základních škol. Naše 

děti navštěvují kroužky se zaměřením na 3D tisk, TurboCAD, automechanik, zpracování kovů (obraběč, zámeč-

ník) a truhlář. S radostí sleduji jejich pokroky. Ať už se jedná o čím dál pokročilejší modely v 3D tisku, kom-

plexní výkresy TurboCAD nebo praktické  výrobky dílen. Cíl kroužků se daří plnit a děti mají možnost získat 

praktické zkušenosti v technických dílnách již na ZŠ. 

Čína – výukový program 

 

V pondělí 27. ledna 2020 jsme v kině Réna zhlédli výukový program o čtvrté největší a zároveň nejlidnatější 

zemi světa - Číně. V kině jsme strávili příjemnou hodinu povídáním a promítáním o této vzdálené zemi. Pořa-

dem nás provázel přímý účastník asi dvouměsíční expedice, která projela a prošla různé oblasti Číny. Dostali se 

tak nejen do přístupnější a lidnatější východní Číny, kde je většina velkých měst a kde lze poznat život v mnoha-

milionových městech, ale i do vzdálenějších oblastí vnitrozemské Číny. Viděli jsme tak nejen záběry ze Šan-

ghaje nebo Velké čínské zdi, ale také z ujgurských vesniček nebo odlehlých oblastí okraje pouště Gobi. Došlo i 

na zvířecí symbol Číny – pandu velkou. 

Informace o průběhu distanční výuky přírodovědných předmětů 

- od 11. března 2020 probíhala distanční výuka (z důvodu koronavirové situace a uzavření škol) 

- videohodiny probíhaly přes program Microsoft Teams 

- přírodovědné předměty (Př, Ch, F, Z) byly v rozvrhu distanční výuky dotovány 1 hodinou (60 minut) 1x za 14 

dní  

- učivo bylo eliminováno na nejnutnější základy 

- vyučující při dálkové výuce využívali prezentace a kvízy v Google formulářích  
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● Člověk a společnost 

 

Dějepisná olympiáda – 49. ročník této soutěže s tematickým zaměřením „Dlouhé století se loučí (1880 – 

1920)“.  

Žáci se setkali s úkoly z 1. světové války, z událostí souvisejících se vznikem Československa, zabývali se 

problematikou legií, a také kulturou, vědou a uměním za 1. republiky. Maximální počet bodů 65 byl obsažen v 17 

úkolech. Mezi úspěšné řešitele patřili všichni ti, kteří dosáhli alespoň 60% požadovaných bodů. Ne vždy se to 

podařilo, ale každému z 18 řešitelů patří ocenění za zájem o historii, za odvahu srovnat své znalosti se  svými 

spolužáky z 9. tříd.    

Pozvání do okresního kola obdržel vítěz – Matěj Budil. 

Okresní kolo se konalo 16. ledna 2020 v Gymnáziu v Tišnově. Matěj se umístil na 15. místě. 

 

Projektový den - LEGIOVLAK 

„Legiovlak – projekt Československé obce legionářské si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku 

z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje 

od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020.“ 

V říjnu jsme si připomněli již 101. výročí vzniku samostatného Československa. Při této příležitosti jsme 

vzpomněli také 100. výročí vzniku čsl. legií a využili příležitosti, která se neopakuje. Do Ivančic přijel 

LEGIOVLAK a všichni naši žáci od 5. do 9. třídy měli možnost tento vlak navštívit. Velké vlakové nádraží 

přivítalo v týdnu od 15. do 20. října 2019 historické repliky vagonů našich legionářů, kteří statečně bojovali za 

samostatnost naší republiky nejen v Rusku. Vlak se stal tehdy na mnoho měsíců jejich druhým domovem. Ve 

vagonech spali, jedli, nakupovali, spravovali rozbité nástroje, šili si uniformy, ale také z nich bojovali. Všechny 

vagony byly původní, vybaveny originálními věcmi. Výstava v muzeu na kolech nás zaujala, průvodci v dobových 

uniformách velmi zajímavě a zasvěceně vyprávěli o čsl. vojácích. Myslím, že je naší povinností vyjádřit těmto 

bojovníkům neskutečný obdiv a nikdy nezapomínat na jejich statečnost a udržovat si povědomí o legiích a jejich 

zásluhách na vzniku samostatného československého státu. 

 

PROJEKT - Příběhy bezpráví – 30. výročí sametové revoluce 

 – výstava plakátů v přízemí budovy 2. st. – 30 let svobody, žáci 9. tříd zhlédnou v OSV 18. 11. tematicky zaměřený 

film, zpracují doma anketu a diskuzí si připomenou historii 17. listopadu z pohledu 1939 a 1989.  

 Ostatní ročníky si výročí 17. 11 – tj. listopadových událostí 1939 – 1989 připomenou v průběhu listopadu ve 

výuce Ov nebo Rv. (složka s materiály a odkazy na hry, videa a filmy - společný server složka 17. listopad 

Projekt byl zaměřen na rozvoj čtenářské a historické gramotnosti žáků 4. - 9. ročníku. 

 

Exkurze do Muzea v Ivančicích – žáci 7. – 9. tř. 

Ve výuce dějepisu jsme navštívili ivančické muzeum a připomněli jsme si 125. výročí jeho založení. Muzeum 

vzniklo v roce 1894 a zařadilo se mezi nejstarší na Moravě.  V expozici jsme nechodili jen od vitríny k vitríně, 

prohlídku jsme pojali aktivně, týmovou spoluprací a vyhledáváním cenných informací. Něco málo o historii 

muzea, jména pracovníků, bez kterých by to nešlo, a navíc velké množství zajímavých exponátů – pramenů 

hmotných a písemných, které jsme zkoušeli rozpoznat, pojmenovat, popsat a případně zařadit jejich využití např. 

do výuky ve škole. Bylo to příjemné badatelské dopoledne s historií Ivančicka a okolí. 

 

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

výuce D, OSV a OV. Materiály - metodické příručky a DVD Sociální spoty a Lidská práva jsou přínosem pro 

výuku všech společenskovědních předmětů. Spolupracujeme s KIC Ivančice, navštěvujeme akce muzea a kina 

Réna.  

Plánované akce byly uskutečněny v plném rozsahu do 10. března 2020, poté byly následující akce zrušeny 

z důvodu přechodu celé školy na distanční výuku.  

 

• Den se Světluškou 

• Den otevřených dveří 

• Veletrh SŠ a SOU, Úřad práce v Brně 
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• Beseda se zástupci SŠ a SOU pro rodiče - Amos 

• Návštěva památníku A. Muchy, síně V. Menšíka 

• Exkurze Anthropos, Planetárium 

• Beseda s policií 6. ročník   

• Beseda s právníkem 9.ročník 

 

Distanční výuka probíhala ve společenskovědních předmětech v omezeném režimu, důraz byl kladen více na 

výuku hlavních předmětů, proto předměty výchovné byly z distanční výuky na doporučení MŠMT vyňaty a dějepis 

se vyučoval v cyklech. Výuka byla této situaci uzpůsobena, témata byla volena ve stručném podání, více ve verzích 

v PS, s výkladovými prezentacemi a videy z různých vzdělávácích portálů. Učivo bylo prověřováno zábavnými 

kvízy a testy. Plán učiva byl splněn.  

 

PK ČaS vede žáky školy k aktivnímu zájmu o společenský život ve městě, vyučující podporují žáky v rozvoji i 

v zapojení do celospolečenských aktivit a snaží se vzděláváním ve společenskovědních předmětech zlepšovat 

kvalitu občanských a sociálních a komunikativních dovedností a kompetencí našich žáků. 

 

 

●  Matematika a informatika 

Učitele matematiky a informatiky splnili úkoly dané na začátku školního roku. Mnozí žáci se zapojili do soutěží. 

Na jaře 2020 byla výuka přerušena uzavřením školy z důvodu celostátních opatření v boji s COVID-19. Okresní 

kola těchto soutěží byla zrušena. Úspěšně se podařilo nastartovat distančního vzdělávání. Nejprve v asynchron-

ním stylu, během krátké doby škola přešla na synchronní způsob – pomocí online hodin v systému Teams. Uči-

telé připravovali online hodiny, nasazovali nové postupy práce při zadávání a kontrole úkolů žáků. Díky 

informačním systémům školy se podařilo udržet se žáky pravidelný kontakt. Dálková výuka probíhala v režimu 

zadávání úkolů a online výkladových hodinách. Žáci následně odesílali zadanou práci pomocí MS Forms/Google 

Forms nebo jako fotografie v systému Edookit. Učitelé poskytovali pravidelnou zpětnou vazbu.  Zvláštní péče 

byla věnována žákům 9. ročníků, pro které bylo organizována specializovaná příprava na příjímací zkoušky. 

V první fázi dálkově, pomocí online lekci v Teams, později prezenčně ve škole. Učitelé také vedli doučování 

žáků. Podpora byla buď telefonická, nebo opět pomocí systému Teams. Dařila se spolupráci mezi oběma stupni 

školy.  

 

Soutěže 

Bobřík informatiky 2019 

V prvních dvou listopadových týdnech proběhla tradiční soutěž pro žáky 4.-9. ročníku Bobřík informatiky. Sou-

těže se zúčastnilo 173 žaků. Bobřík informatiky si klade za cíl popularizovat informatiku a směrovat mladé lidi 

směrem k výpočetní technice.  

 

Tabulka nejlepších úspěšných řešitelů 

 

Jméno Kategorie Body 

Jarmila Jančová Kadet 165 

Terezie Sladká Kadet 164 

Adam Lukášek Kadet 164 

   

Simona Havlová Mini 192 

Jan Hladík Mini 152 

Jan Baláš Mini 132 

Filip Holubář a Samuel Tomek Mini 132 

 

Pythagoriáda  

V 29. ledna 2020 se na naší škole konal 43. ročník matematického klání s názvem Pythagoriáda. Pythagoriáda je 

matematická soutěž pro žáky pátých až osmých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymná-

zií. Každé zadání sestává z patnácti příkladů na prostorovou představivost a logické uvažování.  
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Nejlepší řešitelé školního kola: 

• Adam Žalud – 8. B – 15 bodů 

• Simona Havlová – 5. třída – 14 bodů  

Výsledky okresního kola 

- Zrušeno u důvodu COVID19 

 

Matematický klokan 2020 

- Zrušeno u důvodu COVID19 

Matematická olympiáda 

Školního kola se dobrovolně zúčastnilo několik soutěžících. Řešitelem školního kola byl Adam Žalud. Žáci byli 

úspěšnými řešiteli soutěže Matematická olympiáda. Okresní kolo bylo zrušeno. 

Projektový den matematiky 

Ve čtvrtek 30. 1. 2020 zorganizovala PK projektový den matematiky. Hlavním cílem bylo představit žákům ma-

tematiku z trochu jiného pohledu. Každá skupina měla připravit zajímavou deskovou hru zaměřenou na matema-

tické úlohy. V zadání stálo, že hra by měla obsahovat alespoň 100 úkolů z matematiky a zajímavý příběh. 

Hodnotilo se grafické provedení, vytvoření návodu i celkový nápad. Projektový den byl žáky hodnocen kladně 

 

 

● Cizí jazyky 

 

Exkurze, projektové dny, soutěže 

 

27. 9. 2019 – Evropský den jazyků – celoškolní projekt 

Pohádková postava – žáci 1. stupně pracovali ve skupinách. Měli za úkol seznámit se s přidělenou pohádkou, 

složit ji podle obrázků a popsat její děj. Na závěr si připravili krátkou dramatizaci příběhu. 

Na 2. stupni v rámci spolupráce se SVČ pro nás rodilí mluvčí z různých států připravili prezentace o svých kul-

turách a jazycích, učili žáky fráze a představili jim pohádky a pohádkové postavy typické pro jejich země.  

Druhá část – projekt probíhala ve skupinách, četli texty v různých jazycích, hledali v nich názvy pohádkových 

postav, zkoumali, jaký je to jazyk a přiřazovali vlajky států. Na závěr sledovali úryvky z těchto pohádek v origi-

nálních jazycích. Projekty z aktivit byly vystaveny na chodbách a ve třídách, děti komunikovaly, spolupracovaly 

ve skupinách, projekty si navzájem prezentovaly, akce byla úspěšná.  

 

17. 10. 2019 – Soutěž v anglickém jazyce 

 

4. – 5. ročník 

Do školního kola postoupili žáci, kteří uspěli v písemném rozřazovacím testu. Celkem se zúčastnilo 14 dětí. Měli 

za úkol se krátce představit a povědět něco o sobě, poté popsat jednoduchý obrázek a na dalších obrázcích najít 

několik rozdílů. 

 

Výsledky – mladší žáci: 

1. místo Adriana Pospíšilová ze 4. A 

2. místo Stela Řezáčová ze 4. A 

 

Výsledky – starší žáci: 

1. místo Klára Knotková z 5. A 

2. místo Simona Havlová z 5. A 
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12., 13. 11. 2019 – Rodilý mluvčí v hodinách RJ 

 

7. ročník 

V hodinách RJ spolupracovali s žáky rusky mluvící studenti – komunikovali s nimi, hráli hry, luštili kvízy, učili 

se ruská a česká přirovnání a přísloví. Netradiční výuka pomohla dětem zbavit se ostychu z komunikace v cizím 

jazyce, rozšířila jejich slovní zásobu a pomohla zlepšit výslovnost. 

 

 

6. 12. 2019 – Předvánoční Vídeň 

O tuto akci byl velký zájem. Akce byla zajištěna přes cestovní kancelář. Doprava autobusem i organizace pro-

běhla bez problémů, časový plán byl dodržen. Program (střed města, vánoční trhy atd.) časově zvládnut, z ohlasů 

dětí lze tušit zájem pro příští školní rok o podobnou akci. Na závěr následovala návštěva termálních lázní v Laa 

an der Thaya. Chování dětí bylo bez problémů, všichni dodržovali dohodnutá pravidla. 

 

11., 13. 12. 2019 – Anglické divadlo 

5. - 6. ročník – Sirotčinec slečny Peregrinové 

7. - 9. ročník – Romeo a Julie 

Tradičně předvánoční představení divadelního spolku NIKATHEATRE, oba dva kusy byly vhodně adaptovány 

na jazykovou úroveň žáků ZŠ. Díky prvotnímu seznámení s obsahem hry a představením postav příběhu nebyl 

problém s pochopením, děti se aktivně zapojovaly, srozumitelnost AJ a názornost vhodně doplnila výuku, dopo-

ručuji pokračovat ve spolupráci i následující školní rok. 

29. 1. 2020 – Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce 

Školní kolo olympiády v AJ proběhlo ve dvou kategoriích. V jednotlivých třídách se uskutečnila třídní kola sou-

těže formou poslechu, na který navazovaly různé úkoly. Žáci, kteří v první části zvítězili, postoupili do druhé 

části – mluveného projevu. Nejprve proběhlo stručné představení a pak vyprávění na vylosované téma. Hodno-

cena byla nejen znalost slovní zásoby a gramatiky, ale také délka projevu, zřetelnost a plynulost mluvení a 

schopnost reagovat na otázky.  

Výsledky mladší kategorie: 

1. místo Martin Homolka ze 7. B 

2. místo Sofie Řezáčová a Matěj Pořízka ze 7. A 

3. místo Stella Šafránková a Tomáš Velev oba z 6. A 

Výsledky starší kategorie: 

1. místo Adéla Kroutilová z 9. B 

2. místo Klára Doležalová z 9. B 

3. místo Ondra Adam a Veronika Olšová z 8. A 

 

11. 2. 2020 – Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce 

Vítězové školního kola Adéla Kroutilová z 9. B a Martin Homolka ze 7. B se zúčastnili okresního kola, Martin 

se v mladší kategorii (žáků 6. a 7. ročníků) umístil na 17. místě a Adéla se ve starší kategorii (8. a 9. ročníků) s 

velmi těsným bodovým rozdílem obsadila 4. místo. 

Ostatní plánované akce ve 2. pololetí byly z důvodu mimořádných opatření vlády ČR zrušeny. 
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Distanční výuka 

 

Dne 11. března 2020 byly uzavřeny základní školy. Počáteční fáze distanční výuky probíhala zadáváním učiva 

přes Edookit, nebylo možné v plné šíři probírat nové učivo. Toto období bylo věnováno spíše opakování a upev-

ňování probrané gramatiky a slovní zásoby. Z tohoto důvodu bylo asi o 2 - 3 týdny opožděno plnění plánů. 

Druhá fáze výuky byla zavedena od 14. dubna 2020 a probíhala přes Microsoft Temas online – každý týden 

jedna hodina anglického jazyka ve všech ročnících a jednou za čtrnáct dnů hodina německého resp. ruského ja-

zyka. V tomto období už jsme se mohli zaměřit na postupné prezentování gramatických okruhů v každém roč-

níku tak, aby bylo zachováno důležité učivo, které je nutné probrat a na které pak budeme v příštím školním roce 

navazovat.  

Od 11. května do 12. června 2020 pak byla výuka rozšířena o druhou hodinu anglického jazyka v každém roč-

níku týdně, což nám umožnilo více se věnovat procvičování probraného učiva a díky tomu se nám dařilo znalosti 

žáků upevnit. Slovní zásoba je v učebnicích Project v každém ročníku opakována a nová látka je ke každému 

tématu přidávána postupně, takže díky tomu nebude problém případné částečné nedostatky v příštím školním 

roce doplnit. 

 

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 2019/2020 se žáky s podpůrnými opatřeními PO2, PO3 pracovalo jedenáct asistentek pedagogů 

(2., 4., 5., 6., 7., 8. a 9. ročníky). Týdenní rozsah měly 20 – 30 hodin a se žáky pracovaly v hlavních předmětech. 

Jedna žákyně pátého ročníku a jeden žák šestého ročníku se vzdělávali dle upraveného ŠVP s minimálními vý-

stupy. 

Po celý školní rok žáci využívali školního speciálního pedagoga, který je hrazen z projektu Šablony II., taktéž 

asistentku školní družiny a kariérního poradce financovaných ze stejných zdrojů. 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 pedagogy, žáky a 

rodiči. 

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 

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. 

Několik žáků navštěvuje po vyučování speciálně pedagogickou péči 1h/týdně, která je vedena speciálním pedago-

gem a je 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. 
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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 

Kariérní poradce 1 Aj, Nj, Fj VŠ 

 

b)  věková struktura 

 do 35 let 35 – 50 let 

Výchovný poradce – spec. pedagog 0 1 

Metodik prevence 0 1 

Kariérní poradce 0 1 

 

2. Individuální integrace 

 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

SPU, SPCH 2. 5 

SPU 3.  4 

SPU 4. 6 

SPU, LMP 5. 5 

SPU, SPCH, LMP 6. 21 

SPU, SPCH 7. 8 

SPU, SPCH, autismus, vady řeči 8. 10 

SPU, SPCH, autismus 9. 8 

 

 

 

 

Část VI. 

    Prevence rizikového chování 
 

 
Prevence rizikového chování byla ve školním roce 2019/2020 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 
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klimatu. V letošní školním roce se uskutečnilo velké množství jednodenních akcí, jako jsou exkurze, besedy, kon-

certy,ale i vícedenních – adaptační pobyty, poznávací zájezd do Prahy, lyžařský výcvikový kurz. Kvůli uzavření 

školy z důvodu mimořádného opatření MZ ČR v souvislosti s onemocněním COVID – 19 neproběhly školní 

výlety, škola v přírodě, ani některé již zajištěné preventivní programy. 

 

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 

volného 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:  žáci 1. stupně – 

návštěva u záchranářů, návštěva u Policie ČR, Chraňme životy čistýma rukama. 7. třídy – Čas proměn a Na prahu 

mužnosti. Součástí prevence jsou i adaptační pobyty, které absolvovali žáci 5. - 8. třídy na začátku školního roku. 

Některé proběhly se spaním, jiné pouze jako dopolední program. 

 

 

2. Evidence sociálně-patologických jevů na škole: 

 
řešil ŠMP 

ano ne 

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

záškoláctví ano  

šikana  ne 

gambling  ne 

kriminalita  ne 

rasismus  ne 

sebepoškozování ano  

 

 

3. Další vzdělávání ŠMP 

 

Další vzdělávací akce: 

Schůzka ŠMP 

 

 

říjen 2019 

 

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., 7., 8. ročníku, 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 kurátorem pro mládež v podobě rychlého a efektivního řešení aktuálních sociálně 

patologických 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 využívali pouze kroužek přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky 

 

 

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

1. uskutečnit pro žáky 6. ročníků adaptační pobyt 

2. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část VII. 

 

 

Základní údaje o hospodaření školy 
 

 

Příjmy roku 2019  

Mzdové dotace na přímé náklady na vzdělání od KÚ JMK 22 158 051,00 Kč 

Dotace na provoz od zřizovatele, dotace - projekty                     5 501 430,00 Kč 

Dotace ZŠ celkem 2Kč 

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

sponzorské dary) 

 

281 824,20 Kč 

Příjmy celkem 27 941 305,20 Kč 

 

 
Výdaje roku 2019  

Výdaje z dotací a prostředků od JMK 22 158 051,00 Kč 

Výdaje provozní a z dotací od zřizovatele 5 776 570,19 Kč 

Výdaje celkem 27 934 621,19 Kč 

  

Hospodářský výsledek celkem +6 684,01 Kč 
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Část VIII. 

Zhodnocení a závěr 

 

Ve školním roce 2019/2020 se žáci vzdělávají dle ŠVP Otevřená škola, který svým svými minimálními výstupy 

pokrývá i vzdělávání žáků s LMP. Inkluze výrazně zvýšila počet asistentek pedagoga, kterých na konci školního 

roku bylo jedenáct. 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. 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 pozoro-

vaném 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 roz-

voji jak žáků nadaných, tak i průměrných i podprůměrných. 

 

Naše škola je do března 2021 zapojena do OP VVV projekt Rozvoj lidských zdrojů, Sablony II. Hlavním cílem 

projektu je osobnostně 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. Další personální podporou je funkce asistentka pedagoga 

ve školní družině a funkce kariérního poradce. Díky zapojení do projektu může škola žákům nabízet doučování 

zdarma po dobu celého školního roku. Doučování provádějí zaměstnanci naší školy v předem dohodnutém ter-

mínu. Smyslem celé aktivity je pomoci žákům dosáhnout lepších školních výsledků napříč všemi předměty. Dou-

čování bude vždy probíhat v prostorách školy. Pedagogové zapojeni do projektu absolvují DVPP zaměřené na 

získání nových kompetencí v cizích jazycích, čtenářské gramotnosti a mentoringu.  

Během letních prázdnin 2020 jsme dokončili vybavení počítačové učebny novým nábytkem, zřídili čtyři klimati-

zační jednotky v obou budovách školy, pokračovali jsme výmalbou všech prostor školní družiny, rekonstrukcí 

dlažby v přízemí budovy 2. stupně a podařilo se nám i druhou budovu osadit venkovními žaluziemi.  Zrekonstru-

ovali jsme některé kabinety pro pedagogy a vyměnili nábytek, školní lavice a žákovské židličky za nové. Postupně 

také (vzhledem k finančním možnostem) rekonstruujeme elektroinstalaci ve třídách a obnovujeme sanitu na obou 

budovách školy, obě v havarijním stavu. V těchto opravách budeme pokračovat i v dalších letech.  

 

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 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 zátě-

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

vým prostředím, ale i s novým. 

Ve školním roce 2020/2021 poprvé otvíráme přípravnou třídu, kam se nám přihlásilo 12 dětí.  

 

Od 11. března 2020 byla výuka přerušena uzavřením školy z důvodu protiepidemiologických opatření v boji s 

COVID-19. Úspěšně se nám podařilo nastartovat distančního vzdělávání žáků 1. – 9. ročníku. Nejprve v asyn-

chronním stylu (březen 2020), během krátké doby (duben 2020) škola přešla na synchronní způsob – pomocí 

online hodin v systému Microsoft Teams. Učitelé připravovali online hodiny, nasazovali nové postupy práce při 

zadávání a kontrole úkolů žáků. Díky informačním systémům školy se podařilo udržet se žáky pravidelný kon-

takt. Dálková výuka probíhala v režimu zadávání úkolů a online výkladových hodinách dle nově vytvořených 

rozvrhů. Žáci následně odesílali zadanou práci pomocí MS Forms/Google Forms nebo jako fotografie v systému 

Edookit. Učitelé poskytovali pravidelnou zpětnou vazbu.  Zvláštní péče byla věnována žákům 9. ročníků, pro 

které bylo organizována specializovaná příprava na příjímací zkoušky. V první fázi dálkově, pomocí online lekcí 

v Teams, později (od 11. 5. 2020) prezenčně ve škole. Učitelé také vedli doučování žáků. Podpora byla buď tele-

fonická, nebo opět pomocí systému Teams. Dařila se spolupráci mezi oběma stupni školy. Od 25. května 2020 

bylo zahájeno dobrovolné prezenční vzdělávání žáků 1. stupně. Zájem o prezenční výuku ve škole byl velmi 

malý (20% žáků), žáci do konce školního roku využívali distanční výuku. 
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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 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 2022. 

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

trvalého bydliště složeny z mladých rodin, využívat i možnosti otevřen í přípravné třídy..   

8. Nabídku zájmových útvarů 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 budou v následujícím školním roce ve škole pracovat. 

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. Zdokonalovat se v distanční výuce, kterou jsme zahájili v březnu 2020 přes Microsoft Teams, využívat ji při 

doučování při absencích žáků nebo pedagogů. 

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

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

 

 

 

 

V Ivančicích 2. září 2020 

            

        Mgr. Lenka Vokurková, řed. školy 


