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Základní charakteristika školy
Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Moravský Krumlov
Úplná základní škola se čtyřmi speciálními třídami, součástí školy je školní jídelna a školní
družina
Ředitelka školy: Mgr. Lenka Hodaňová
kontakt: telefon 515 322 442-4, email: zs.mk.ivancicka@zn.orgman.cz, webové stránky
školy: www.zsivancicka.cz
Školská rada
Školská rada byla zřízena § 167, zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a usnesením
z mimořádné schůze Rady města Moravský Krumlov dne 18. 10. 2005.
Složení školské rady při ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická 218
Předseda: Ing. Lucie Vyžrálková
Místopředseda: Mgr. Květoslava Kotková
Členové: Hana Navrátilová, Vítězslav Stix, Mgr. Michaela Vejvalková, Ladislava Pospíšilová
Mgr. Tomáš Třetina, Ing. Marie Brücková, Ing. Jana Floriánová
Vzdělávací programy školy
Název zvoleného vzdělávacího programu
č.j. 1161/2007, Škola pro život

Třídy 1. – 9. ročník

č.j. 515/2011 Škola pro život

Třídy 1. P, 2. P

č.j. 1161/2007, Škola pro život

Třídy 1. Z, 2. Z

Údaje o organizaci školy:
Počet žáků k 30. 9. 2016:
Počet žáků

dívky

celkem

celkem běžné třídy

182

92

z toho I. stupeň

103

50

speciální třídy

30

13

9

6

212

105

z toho první stupeň
škola celkem

4

Počet tříd k 30. 9. 2016:
počet

druh
běžné třídy

9

speciální třídy

4

Školní družina k 31. 10. 2016
Počet oddělení ŠD

Počet zapsaných žáků

Počet vychovatelů
fyz./přepoč.

4

95

4/2,6

Školní jídelna
Počet strávníků k 31. 10. 2016
Žáci

školní pracovníci

ostatní

167

28

87

Počet zaměstnanců k 31. 10. 2016
fyzické osoby

4

přepočtení na plně zaměstnané

4

Rámcový popis personálního zabezpečení školy

Údaje o pracovnících školy:
Celkový počet pedagogických

fyzický

přepočtený

28

23,18

26

22,86

pracovníků
z toho odborně a ped. způsobilých

5

Počet učitelů, kteří v průběhu šk. roku 2016/17 nastoupili na školu: 2
Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří v průběhu šk. roku 2016/17
nastoupili na školu: 2
Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří v průběhu šk. roku 2016/17 odešli
ze školy: 2
Čerpání rodičovské dovolené: 1
Nepedagogičtí pracovníci, kteří odešli v průběhu školního roku 2016/17 ze školy: 1
Věkové složení pedagogických pracovníků k 30. 9. 2016

Věk

muži

ženy

do 35 let

0

9

35 – 50 let

1

11

nad 50 let

1

8

pracující důchodce

0

0

0

0

2

28

nepobírající důchod
pracující důchodce pobírající
důchod
CELKEM

Vedení školy:
ředitelka školy

Mgr. Lenka Hodaňová

zástupkyně ředitele školy

Mgr. Květoslava Kotková

výchovná poradkyně

Mgr. Šárka Svobodová

metodik prevence

Mgr. Marek Ostrovský

metodik ICT

Mgr. Pavel Tauwinkl

vedoucí vychovatelka školní družiny

Ladislava Pospíšilová

vedoucí školní jídelny

Božena Čechová
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Třídní učitelé:
1. třída

Mgr. Hana Vančurová

2. třída

Mgr. Hana Štěpánová

3. třída

Mgr. Andrea Třetinová

4. třída

Mgr. Lenka Králová

5. třída

Mgr. Jana Dostálová

6. třída

Mgr. Simona Jetelinová

7. třída

Mgr. Květoslava Kotková

8. třída

Mgr. Michaela Vejvalková

9. třída

Mgr. Pavel Tauwinkl

1. Z

Mgr. Lenka Spourová

2. Z

Mgr. Šárka Svobodová

1. P

Mgr. Blanka Šlezingerová

2. P

Mgr. Barbora Veselá
Mgr. Gabriela Kliková
(od 1.2.2017)

Netřídní učitelé:
Mgr. Marek Ostrovský
Mgr. Radka Binderová
Milena Paseková
Mgr. Jana Pavlíčková
Vychovatelky školní družiny:
Mgr. Renata Králová
Eva Ostrovská
Martina Lapešová
Asistenti pedagoga:
Martina Lapešová
Anna Jelínková
Marcela Lubasová
Hana Langová

7

Mgr. Renata Králová
Michaela Cafourková
Elen Maria Vančurová
Lenka Heroutová
Tereza Lajkepová
Kuchařky:
Jaroslava Šedrlová
Květoslava Russová
Libuše Nováčková
Uklizečky:
Jiřina Veselá
Dana Sosnarová
Marta Janoušková
Renata Gaucanová
Školník:
Zdeněk Illek

Zápis k povinné školní docházce
počet zapisovaných žáků

35

počet zapsaných žáků

29

počet žádostí o odklad

6

8

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Celkové hodnocení a klasifikace žáků k 30. 6. 2017
ročník

prospělo s

počet žáků

vyznamenáním

z toho opakují

prospělo neprospělo

ročník

1.

19

19

0

0

0

2.

16

16

0

0

0

3.

26

24

2

0

0

4.

21

16

5

0

0

5.

16

10

6

0

0

Celkem za

98

85

13

0

0

6.

18

5

11

2

1

7.

22

9

13

0

0

8.

22

7

13

2

2

9.

17

5

12

0

0

Celkem za

79

26

49

4

3

1.Z

7

1

6

0

0

2.Z

11

1

10

0

0

Celkem za

18

2

16

0

0

195

113

78

4

0

I. stupeň

II. stupeň

ZŠ pr.
Celkem za
školu
Ve školním roce 2016-2017 bylo pro 14 žáků, kteří se vzdělávali podle programu Školního
vzdělávacího programu pro základní školu speciální, použito slovní hodnocení.
Snížený stupeň z chování:
stupeň z chování

počet

% z počtu všech žáků školy

2

0

0

3

0

0

Celkový počet neomluvených hodin na škole: 6

9

Hodnocení výsledků výchovného působení
Výchovná opatření udělena žákům a hodnocení chování ve školním roce 2016 – 2017
Ročník

Pochvala Pochvala

Napomenutí

Důtka

Důtka

TU

ŘŠ

Dvojka Trojka

TU

ŘŠ

1.

5

0

0

0

0

0

0

2.

0

0

2

0

0

0

0

3.

0

0

6

2

0

0

0

4.

2

2

15

5

1

0

0

5.

1

0

0

0

0

0

0

6.

0

0

20

16

6

0

0

7.

0

5

5

2

3

0

0

8.

9

1

10

6

1

0

0

9.

5

0

14

0

0

0

0

1. Z

2

0

8

3

1

0

0

2. Z

0

0

0

0

0

0

0

Spec.

0

0

0

0

0

0

0

TU
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Údaje o přijímacím řízení
Vycházející žáci 2017_statistika

třída

Celkem žáků ve
třídě

Odchází žáků ze
třídy

Odchází/Vychází
dívky

Odchází/ vychází
hoši

16

1

0

1

22

2

1

1

11

3

0

3

17

17

9

8

6

3

2

1

8

2

1

1

5.
7.
Spec.2Z
9.
Spec. 1P
Spec.2P

Přijetí do středoškolského vzdělávání
třída
5.

žáků ze třídy
1

7.

2

jiné

VG/G

SŠ a SOŠ_MT

0

1H

0

0

0

0

0

0

2

0

1H

1D

6

9.

17

0

Spec. 2Z

3

Spec. 1P

3

0
3
1H

Spec. 2P

2

2D
2

1H
CELKEM
28
12 D

7

3H
3H

16 H

SOU a OU

1D
5

3D

2H

5D

1H

0

0

2H

1H

0

0

0

0

0

0

0

0

6

6

9

2

*
2H

3D

5 H 1D

3H

3D

4H

5D

2H

vypracovala Mgr. Šárka Svobodová
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Rozhodnutí ředitele na školní rok 2016/17
Rozhodnutí ředitele (§ 165
odst. 2 zákona č. 561/2004

počet

počet odvolání

odklad pov. školní docházky

6

0

přijetí k zákl. vzdělávání

29

0

přestupu žáka

8

0

prominutí úplaty ve ŠD

0

0

uvolnění z vyučování (TV)

8

0

Sb.

Hodnocení minimálního preventivního programu
REALIZOVANÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY v roce 2016 / 2017
název

datum

30.9.

DEN PREVENCE

realizuje

ZŠ IVANČICKÁ

počet tříd

počet dětí

11

198

Každoroční program naší školy zaměřený na prevenci rizikových jevů, na spolupráci a upevnění
kolektivu.
I. stupeň - Hasiči, MěP M.K., Domeček M.K., zdravá strava
II. stupeň - interaktivní stanoviště, které připravili učitelé naší školy
6. 10.

Týden se zvířaty

DDM M. Krumlov

2

43

2

28

Interaktivní výukový program o zvířatech naší planety, jejich poznávání a
ochraně.
11. a 12. 10. Preventivní vlak

DPM Brno

Preventivní program zaměřený na bezpečnost v dopravě a minimalizaci rizikového chování na železnici.
14.10.

Drakiáda

ZŠ Ivančická

6

108

Každoroční akce prvního stupně, při které jde také o spolupráci, toleranci, zdravou soutěživost a tmelení
kolektivu.
4.11.

Den otevřených dveří Tyflocentra

Tyflocentrum M.K.

1

26

Návštěva Tyflocentra - život a denní režim nevidomých a slabozrakých
Žáci měli možnost si na vlasní kůži vyzkoušet pocity nevidomých pomocí různých kompenzačních
pomůcek.

16.11.

Kyberšikana

Společnost Podané ruce

1

23

12

Vztahy ve třídě - Já + Ty = My

2

34

Příběh Moniky

1

22

Adéla ještě nevečeřela

2

39

Prožitkové lekce Centra prevence - Společnost Podané ruce o.p.s.
Žáci se formou her, besed a aktivním zapojováním do programu seznámili s danou problematikou a
prevencí.
Domlouvání konkrétních programů do jednotlivých tříd je vždy oboustranně vstřícné a
prospěšné.
16.12.

Exkurze do Coolny

COOLNA M.K.

1

16

6

108

Návštěva a první seznámení s volnočasovým nízkoprahovým klubem COOLNA.
23. a 24. 1.

Divoký Madagaskar

Knihovna M.K.

Multimediální geograficko-cestopisná přednáška, doplněná o videa, zvukové nahrávky a tamní
předměty.
Přednáška byla skvělou ukázkou multikulturní výchovy a žákům se velmi líbila.
10.2.

Právní vědomí I

OSPOD MěÚ M.K.

1

18

8

141

2

43

6

120

2

35

Žáci byli seznámeni s činností OSPOD MěÚ Moravký Krumlov.
Probrali příčiny i možné následky jejich rizikového chování.
Také to, jaké má jejich chování případný negativní dopad na jejich rodinu.
Domlouvání tohoto programu bylo bezproblémové a oboustranně vstřícné.
13. a 14. 2.

Co dělat ?

DDM M. Krumlov

Výukový program zaměřený na chování při krizových a mimořádných situacích.
Skvělá organizace a přizpůsobení věkovým kategoriím žáků.
Žáci pracovali ve skupinkách a tato forma se jim velmi líbila.
Nešlo o frontální přednášku či besedu.
22.2. a 1.3.

Národní park přichází do škol

Správa NP Podyjí

Interaktivní beseda, kde se žáci seznámili s činností a fungováním NP.
Ochrana přírody, ekologie, rostlinstvo a živočišstvo daného regionu
Byl čas i na dotazy a názory žáků.
20. a 21. 3.

Dopravní výchova

DDM M. Krumlov

Žáci si během 45 minut připomněli teoretické znalosti z dopravní výchovy.
Dopravní značky, dopravní situace, povinná výbava kola a cyklisty, dopravní předpisy.
Žáci si formou hry a soutěží ve skupinkách projdou jednotlivá stanoviště.
21.3.4.a12.4. Hasík

HZS M. Krumlov

13

Interaktivní beseda na téma pohlavní choroby.
HIV/AIDS, ostatní pohlavní choroby - přenos, projevy, léčba, prevence nakažení, obrazový materiál
V závěru měli žáci možnost diskutovat a klást dotazy
Domluva programu jasná, vstřícná a bezproblémová.
23.3.

Papu Papua

Knihovna M.K.

3

62

Zeměpisná přednáška cestovatele Tomáše Kubeše o obyvatelích divoké Papuy Nové Guiney.
Poutavé vyprávění o životě, zvycích a dovednostech různých kmenů této oblasti.
Krumlovské kolečko - základní
18.4.

kolo

DDM M. Krumlov

7

131

Základní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů, rozděleno dle věku na tři kategorie.
Koná se každoročně ve spolupráci s Odborem dopravy MěÚ M.K., Městskou policií, Policií ČR a
Besipem. Vždy výborná organizace i domluva. Probíhá v atriu naší školy.
Žáci soutěží (testy, jízda zručnosti,…)a prvních 10 z každé kategorie postupuje do finále.
21.4.

Krumlovské kolečko - finále

DDM M. Krumlov

30

Finálové kolo Krumlovského kolečka na náměstí T.G.M. v M. Krumlově.
30 nejlepších žáků ze školního kola navíc absolvuje i jízdu městem pod kontrolou Policie ČR.
Žáky to baví, jsou soutěživí, což dokládá to, že se akce účastní i v odpoledních hodinách.
Nejlepší 4 žáci, kteří se ve finále svých kategoriích probojovali na 1. - 3. místo, reprezentovali naši
školu na okresním kole ve Znojmě 16.5.
11.5.

Osvěta o drogách

SVP Šance M.Krumlov

1

16

Správa NP Podyjí

2

43

1

17

5

95

7

125

Program na téma drogy a závislost.
16.5.

Školy přicházejí do NP

Návštěva NP Podyjí, vycházka s průvodcem ochranářem přírody
Ochrana přírody, ekologie, rostlinstvo a živočišstvo daného regionu
Byl čas i na dotazy a názory žáků.
18.5.

O dětské šikaně nad knížkou I.B.

Knihovna M.K.

Literárně-výtvarná dílna nad knížkou Ivony Březinové Útěk Kryšpína N.
Žáci si nenásilnou formou objasnili nebezpečí a důsledky šikany.
1.6.

Den naruby II. stupeň

ZŠ Ivančická

Vybraní žáci si na jeden den vyměnili s učiteli role a vyzkoušeli si jaké to je vyučovat.
Učitelé měli možnost sledovat výuku a také ostatní žáky s pozice jejich spolužáka.
Šlo o velmi zajímavý experiment, který jistě budeme opakovat.
2.6.

Dětský den I. stupeň

ZŠ Ivančická

14

Každoroční akce družiny a žáků 9. ročníku pro žáky prvního stupně.
Dochází zde ke spolupráci mladších a starších žáků, jejich domluvě a součinnosti.
21.6.

Cross park pro I. stupeň

DDM M. Krumlov

5

102

Branný závod dvojic v parku u školy.
Žáci plní na čas zadané úkoly z různých oblastí jejich vědomostí a dovedností.
Zpracoval: Mgr. Marek Ostrovský
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Datum Název akce

Počet PP

13.9. IVP pro I. stupeň ZŠ

1

15.9. Zvládání problémových žáků

1

15.9. IVP pro II. stupeň ZŠ a SŠ

1

20. 9. Hodina pohybu navíc

1

28.9. Kresba tužkou a suchým pastelem

1

29. 9. Metodický kurz pro učitele AJ

1

10.10. Tvoření ve školní družině – podzimní barvy

1

14.10. Změny na všech úrovních vzdělávacího procesu a v práci

1

školských poradenských zařízeních
17.- 19.10. Vzdělávání dětí s autismem

1

18.10. Integrovaný žák na ZŠ běžného typu

1

20. 10. Expresivní metody vizuálního sebevyjadřování v pubertě

1

21.10. Role ředitele v systému poradenských služeb ve škole

1

27. 10. Aby dětem ve škole chutnalo

1

1.11. Inkluze a dokumentace ŠD

1

3.11. Sloh bez obav

1

5.11. První české montessori setkání učitelů

1

7.11. – 13.11. Studijní pobyt v Anglii v rámci projektu Erasmus

1

10.11. ŠVP po změně RVP ZV

1

11.11. Netradiční a zážitkové hry v TV

1

28.11. Čtenářská gramotnost

5

8.12. Tvorba pomůcek jako prostředek k efektivnímu vzdělávání

1

žáků s PAS
15.12. Sebepoškozování

1

11.1. Změny právních předpisů od 1.1.2017

1

16.2. Optimální formy komunikace a spolupráce mezi školou a

2

rodinou
8.3. Hry s padákem, stuhami a šátky v MŠ a ŠD

1
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9.3. Zápisy do 1. tříd z různých úhlů pohledu
21.3. Netradiční sportovní síťové hry

2
1

23. -24. 3 Typologie MBTI

1

4.4. Seminář o způsobu vykazování podpůrných opatření

1

5.4. Zásady první pomoci
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5.4. Bakalář

1

6.4. Inspirace do hodin TV

1

13.4. Legislativní změny v roce 2017 v oblasti školního stravování

1

19. 4. Podnikavostí k udržitelnému rozvoji JMK

1

28.4. Školský management

1

3.5. Základy čtení, psaní a počítání u dětí s PAS

2

4.5. Trénink paměti a efektivní učení

1

17.5. Spolupráce školy a rodičů

1

17.5. Internet im Deutschunterricht

1

Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti
Nepovinné předměty a kroužky ve školním roce 2016/17
Název

určeno pro

hodin

vede

týdně
dyslektický

I. I. stupeň

2

Mgr. Hana Vančurová
Mgr. Andrea Třetinová

dyslektický

II. stupeň

1

Mgr. Michaela Vejvalková

sborový zpěv

I. I. stupeň

1

Ladislava Pospíšilová

náboženství

I. I. a II. stupeň

1

Mgr. Pavel Bublan

výtvarný kroužek

I. I. stupeň

1

Mgr. Lenka Spourová

sportovní kroužek

I. I. stupeň

1

Mgr. Hana Štěpánová

florbal

I. stupeň

1

Pavlína Součková DDM MK

Kroužek matematiky

II. stupeň

1

Mgr. Marek Ostrovský

Kroužek ČJ

I. a II. stupeň

4

Mgr. Květoslava Kotková
Mgr. Radka Binderová
Mgr. Lenka Spourová
Mgr. Lenka Hodaňová
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I. stupeň
ZÁŘÍ 2016
VÝUKA PLAVÁNÍ PRO ŽÁKY 3., 4. A I.Z TŘÍDY od 5.9.
V pondělí 5. září zahájili výuku plavání v bazéně ve Znojmě žáci 3., 4. a I. Z třídy. Plavání se
bude konat každé pondělí od 5. 9. do 30.10.
NÁBOR DO STOLNÍHO TENISU - 6.9.
V úterý 6.9. se žáci 1.-4.třídy zúčastnili náboru do oddílu stolního tenisu, který probíhal celé
dopoledne v krumlovské sokolovně. Všechno bylo perfektně připravené a ligoví hráči i hráčka
se mistrně zhostili rolí trenérů. Děti se nejen dozvěděly spoustu zajímavých informací o
stolním tenisu, ale hlavně si mohly samy zahrát pod odborným dohledem. Určitě se nejedno
z dětí „chytilo do ping-pongové sítě“ a začne pravidelně chodit na tréninky každé úterý
a pátek do sokolovny.
DRUHÁCI A TŘEŤÁCI NA KOUPALIŠTI
Ve středu 14.září vyrazili žáci 2. a 3. třídy na krumlovské koupaliště, kde je čekalo společné
koupání a hry
SPORTOVNÍ DOPOLEDNE S FOTBALOVOU ASOCIACÍ - 21.9.
Ve středu 21.9. se zúčastnili žáci z 1. stupně sportovního dopoledne s Fotbalovou asociací,
které proběhlo na fotbalovém hřišti v Moravském Krumlově. Děti si vyzkoušely všechna
pestrá sportovní stanoviště. Za svou snahu byli všichni odměněni malou svačinkou a
drobnými dárky.
NÁVŠTĚVA RODILÉHO MLUVČÍHO Z USA
V týdnu od 19. 9. do 23. 9. mají žáci naší školy jedinečnou příležitost strávit vyučovací
hodiny s rodilým mluvčím. Pozvání k nám přijal Dexter Springer, který žije v New
Jersey. New Jersey je stát v USA asi 30 minut od New Yorku. Žáky zaujal nejen svým
zevnějškem, ale také poutavým vyprávěním o New Yorku a USA. Dexter se věnuje
kulturistice. V New Jersey se účastní mnoha kulturistických soutěží. V naší škole jsme ho
mohli vidět na hodinách matematiky, zeměpisu a angličtiny.
DEN PREVENCE 30.9.
V pátek 30.září se uskutečnil ve škole DEN PREVENCE. Na žáky čekala stanoviště zaměřená
na různá témata z oblasti prevence. Žáci prvního stupně postupně prošli stanoviště zdravé
výživy, hasičského záchranného sboru, městské policie a stanoviště Domečku M.K., kde při
různých hrách posilovali spolupráci a týmovost třídy. Děkujeme všem zúčastněným složkám
za spolupráci na této akci. Žáci druhého stupně v asi osmičlených skupinách zkoušeli a
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procvičovali své znalosti v oblasti prevence rizikového chování na 11 stanovištích, které pro
ně připravili sami učitelé. Jednotlivá stanoviště se zaměřila na aktivní zapojení celé skupiny a
na skutečný prožitek daného tématu. Žáci hráli scénky, běhali, ošetřovali, trefovali,
ochutnávali, řešili úlohy,... a tím sbírali body a soutěžili tak o nejlepší třídu DNE
PREVENCE. Setkali se s dopravními situacemi, ochranou zdraví, zdravým životním stylem,
základy společenského chování, tříděním odpadů, nástrahami internetu a dalšími oblastmi
prevence. Žáci na jednotlivých stanovištích skutečně bojovali a tím jasně dokázali, že je DEN
PREVENCE bavil.
ŘÍJEN 2016
TÝDEN SE ZVÍŘATY - 6.10.
Ve čtvrtek 6.října se zúčastnili žáci 2. a 3. třídy výukového programu o zvířatech ve čtyřech
ročních obdobích, který si pro děti připravily pracovnice Domu dětí a mládeže. Děti si
rozšířily znalosti a dozvěděly se velmi zajímavé informace např. že ježkovi narostou bodliny
už hodinu po narození. Druháci byli nadšení, moc si to užili a už vyhlížíme místo, kam si
pověsíme vyrobená krmítka pro ptáky. Druháci a paní učitelka Štěpánová
DRAKIÁDA - 14.10.
V pátek 14.října se uskutečnila tradiční školní drakiáda pro žáky I. stupně. Letos při pouštění
draků vydatně pomáhali i žáci 9. třídy. Děkujeme! Hodnotili se draci nejvýše letící i ti doma
vyrobení. Těšte se na vyhlášení výsledků. Součástí akce je také výtvarná soutěž.
MEZINÁRODNÍ PROJEKT EDISON
V rámci projektu EDISON, podporovaného Městem Moravský Krumlov, navštívili v týdnu
od 17.10. do 21.10. naši školu stážisti Ludovica Meschini (Itálie) a Tornike Epitashvili
(Gruzie) , kteří v hodinách seznámili žáky s informacemi o sobě a své zemi. Prezentace
probíhaly v anglickém jazyce, což byla pro naše žáky výborná příležitost ověřit si své
jazykové dovednosti. Během celého týdne studenti navštívili téměř všechny ročníky.
Doufáme, že se jim v naší škole i v našem městě líbilo.
PĚVECKÁ SOUTĚŽ LYRA 2016
V sobotu 22. října se uskutečnil již 18. ročník oblíbené pěvecké soutěže LYRA. Vystoupit se
svou písní před zcela zaplněnou Orlovnou v Rakšicích chtělo spoustu kuráže a tak děkujeme
našim zpěvačkám za vzornou reprezentaci školy a Elle Řeřuchové za vybojování 4. místa v I.
kategorii
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LISTOPAD 2016
TŘEŤÁCI V TYFLOCENTRU - 4.11.
My, třeťáci, jsme se v pátek 4.11. 2016 vydali do Městské knihovny na zajímavou a poutavou
besedu o životě nevidomých. Dozvěděli jsme se, jak se žije lidem s těžkým postižením zraku
či jak pomoci nevidomému na ulici. Po besedě jsme se těšili na zážitkovou část, kde jsme
měli možnost vyzkoušet si různé kompenzační pomůcky, které tito lidé používají v běžném
životě. Moc nás bavilo zahrát si například Člověče, nezlob se. Jako vzpomínku jsme si
nechali napsat svá jména Brailleovým písmem. Byl to skvělý zážitek. Děkujeme.
Třeťáci a paní učitelka Andrea Třetinová
VYHODNOCENÍ DRAKIÁDY - 23.11
Jak již bývá pravidelně každý rok zvykem, koná se na naší škole akce zvaná Drakiáda. Letos
proběhla v pátek 14. října a žáci prvního stupně si na školním hřišti díky krásnému větrnému
počasí „zapilotovali“ se svými dráčky. Prvňáčkům pomáhali šikovní deváťáci a po
zkušenostech z předchozích let byly paní učitelky připravené na případné komplikace a
vybavily se nůžkami a samolepící páskou. Pochvala patří také žákům, kteří si své dráčky
vyrobili doma, byli za to odměněni diplomem a sladkostí.
V rámci hodin výtvarné výchovy si žáci draky také ztvárnili pomocí různých technik. Učitelé
2. stupně je ohodnotili a autory nejpovedenějších z nich si můžete přečíst v následujícím
přehledu:
Výtvarná soutěž
1. ročník
3. místo – Natálie Doležalová, 2. místo – Petr Pokorný, 1. místo – Tomáš Vyžrálek
2. ročník
3. místo – Filip Kudrna, 2. místo – Valerie Smolíková, 1. místo – Pavla Kudláčová
3. ročník
3. místo – Andrea Košťálová, 2. místo – Emma Řeřuchová, 1. místo – Radim Weber
4. ročník
3. místo – Barbora Břínková, 2. místo – Marie Anna Kocandová, 1. místo – Patrik Hladil
5. ročník
3. místo – Michaela Herzánová, 2. místo – Martina Kleppová, 1. místo – Nikola Matějková
I. Z
3. místo – Antonín Bednář, 2. místo – Matěj Gaucan, 1. místo – Karolína Černá
Vyhlášení celé akce proběhlo ve středu 23. listopadu a žáci si odnesly diplomy s malými
dárečky.

20

Vysoko létající draci
1. ročník:
D: Šárka Hladíková, Jana Hrbová, Sára Chmelková
CH: Adam Coufal, Lukáš Čaněk, Roman Matějka, Samuel Pehal, Petr Pokorný, Marek
Skřivan, Tomáš Vyžrálek
2. ročník:
D: Pavla Kudláčková, Adéla Sobotková, Mariana Tesařová
CH: Filip Kudrna, Josef Stix, Dominik Tručka, Oliver Vejvalka
3. ročník:
D: Andrea Košťálová, Nela Pokorná, Jana Stodůlková
CH: Matěj Brabec, Daniel Jursa, Jakub Poster, Martin Tručka, Radim Weber
4. ročník:
D: Marie Anna Kocandová, Lucie Třetinová
CH: Martin Boreš, Adam Novotný, Tomáš Sklenský, Tadeáš Šinkyřík
5. ročník:
D: Michaela Herzánová, Nikola Matějková, Tereza Plachá, Vendula Plachá
I. Z – 5. ročník: Karolína Černá
Doma vyrobení draci
1. ročník:
Lenka Šedrlová, Kryštof Šlapanský
2. ročník:
Marie Stixová, Agáta Šlapanská, Filip Kudrna, Milan Pelikán, Karel Solař, Josef Stix, Matyáš
Zadražil
3. ročník:
Andrea Košťálová, Tereza Ostrovská, Jana Stodůlková, Jakub Pekárek, Jakub Postler, Radim
Weber
4. ročník: Marie Anna Kocandová, Lucie Třetinová
5. ročník: Hana Havelková
I. Z – 5. ročník: Matěj Gaucan
Děkujeme dětem za nadšení, s kterým přistupují k činnostem, a za tvořivost. Příští rok se
těšíme opět na úspěšné letce.
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PROSINEC 2016
ŠKOLOU CHODIL MIKULÁŠ
V pondělí 5. prosince čekala na žáky Mikulášská nadílka. Čerti nadělovali uhlí hříšníkům a
anděl chválil.
VÁNOČNÍ FOCENÍ - 14.12.
Na přání rodičů vám nabízíme vánoční focení fotografem fotoateliéru Eliška. Vyberte si číslo
fotografie, které chcete zhotovit, kliknutím na obrázek.
HISTORIE VÁNOC NA ZÁMKU V MIROSLAVI - 22.12.
22. 12. se zúčastnili žáci 1., 4., a 5. třídy exkurze na zámek v Miroslavi, kde shlédli výstavu:
Historie Vánoc na zámku.
Dále si děti si prohlédly dřevěný betlém a různé stavby ze stavebnice LEGO. Také si
prohlédly PUZZLE s tématem Slovanské epopeje.

LEDEN 2017
DIVOKÝ MADAGASKAR - CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA 23.a 24.1.
V pondělí 23.1. se třídy 1., 4., 5. a I.Z zúčastnily přednášky v Galerii Knížecího domu. Krásný
multimediální cestopisný pořad s názvem Divoký Madagaskar seznámil děti s přírodou tohoto
zajímavého ostrova blízko Afriky. Unikátní a velmi úspěšný cestovatelsko-geografický
projekt pro školy a veřejnost s názvem Kouzelná planeta představila paní Kateřina Montani.
Děti se zaujetím sledovaly videoprojekci se záplavou nádherných fotografií, podkreslenými
emotivní hudbou, doprovázenou mluveným slovem a zajímavými doplňujícími informacemi.
Poslechly si autentický zvukový a hudební záznam, viděly fotografické a filmové záběry
fauny, flóry, obyvatelstva a kultury Madagaskaru. Mohly si také prohlédnout předměty
přivezené přímo z Madagaskaru - např. autíčka či fotbalové míče vyrobené dětmi, plody z
různých stromů, bankovky či drahé kameny. Některé děti se v závěru přednášky dokonce
staly výherci ve vědomostní soutěži a získaly tak krásné dárky. Děkujeme za skvělý zážitek.
OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - 24.1.
V úterý 24.1. se zúčastní Pavel Jiřikovský z 5. třídy okresního kola matematické olympiády.
Přejeme hodně řešitelských úspěchů.
ÚNOR 2017
VÝUKOVÝ PROGRAM - CO DĚLAT, KDYŽ...
13.a 14.2. se zúčastnili žáci z I. stupně, 7. třídy a třídy II.Z výukového programu Co dělat,
když.... který seznamoval žáky s tématem mimořádných událostí, jak je rozeznat, jak se
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bezpečně zachovat, kde získávat informace apod. Program pro žáky připravil Dům dětí a
mládeže.
ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE PANGEA - 21.2.
V úterý 21.2. se zúčastní vybraní žáci 4.-9. ročníku školního kola matematické soutěže
Pangea. Soutěž proběhne od 11:50 do 12:35 hodin. Organizují paní uč. Dostálová a pan uč.
Ostrovský
VELKÝ ÚSPĚCH NA RECITAČNÍ SOUTĚŽI V MIROSLAVI - 23.2.
Ve čtvrtek 23.2. se uskutečnila recitační soutěž v Miroslavi. Máme radost z úspěchu našich
recitátorů: Marie Anna Kocandová ze 4. třídy získala
1. místo, Roman Matějka z 1. třídy získal čestné uznání. Krásný přednes předvedla
také Agáta Šlapanská. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy
NÁRODNÍ PARK PŘICHÁZÍ DO ŠKOL - 22.2.
V rámci programu primární prevence jsme pozvali do naší třídy paní Svatavu Holubovou
z NP Podyjí. Díky pestrému programu, který obsahoval nejrůznější aktivity, se děti zábavnou
a přiměřenou formou dozvěděly mnoho nového a zajímavého nejen o Národním parku Podyjí,
ale také o jeho obyvatelích - živočiších i rostlinách, a to vše bylo obohaceno prvky „domácí
ekologie“. Paní Holubová byla příjemně překvapena bohatými znalostmi dětí a příjemným
prostředím ve třídě. Děti si opravdu zaslouží pochvalu. Více však nebudeme prozrazovat,
protože nechceme odhalit všechna tajemství, která v programu čekají ještě na třeťáky.
Děkujeme za příjemně strávené a současně velmi poučné dopoledne a už nyní se těšíme na
návštěvu NP Podyjí, kterou máme naplánovanou v květnu.
Druháci a p.uč. Hana Štěpánová
JAK VZNIKÁ KNÍŽKA - 23.2.
Ve čtvrtek 23.2. se zúčastní žáci 3. třídy v galerii Knížecí dům pořadu o vzniku knížek. Pořad
bude probíhat od 9 do 10 hodin.
BŘEZEN 2017
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ŠKOLY - 1.3.
Ve středu 1.3. 2017 jsme připravili pro budoucí žáky a jejich rodiče komentovanou prohlídku
školy. Nezávazně si na vlastní oči prohlédli naše krásné prostory, prošli jsme postupně celou
školu. Po úvodu paní ředitelky promítala paní zástupkyně webové stránky a seznámila rodiče
s naší školou. Pak jsme vyrazili na prohlídku – ve školní družině si děti začaly okamžitě
bezprostředně hrát, v tělocvičnách si zkusily žebřiny a hru s míčem. Dokonce jsme nahlédli i
do dílen, kde se jim moc líbilo - hned by vyráběly. Došli jsme až do třídy budoucích

23

prvňáčků, seznámili jsme se s loutkami Zetíka a Kouzelníka a odpovídali na dotazy
rodičů.Bylo to velice milé a pohodové setkání. Děkujeme za návštěvu.
VÝUKOVÝ PROGRAM - DOPRAVNÍ VÝCHOVA
20.a 21.3. se zúčastnili žáci 1., 2., 3., 4., 5., 6. a I.Z třídy výukového programu dopravní
výchovy, který pro žáky připravil Dům dětí a mládeže.
MATEMATICKÝ KLOKAN - 21.-22.3.
21.-22.3. bude probíhat ve škole matematická soutěž: Matematický klokan v kategoriích
Cvrček, Benjamín a Kadet. Přejeme všem žákům hodně štěstí a řešitelských úspěchů při
řešení matematických úloh.
HASÍK - 21.3.
V úterý 21.3. nás v rámci projektu HASÍK navštívili krumlovští hasiči Zdeněk a Zbyněk.
Svým přirozeným a příjemným projevem si okamžitě získali pozornost dětí. V průběhu celého
zajímavého programu se děti dozvěděly spoustu důležitých informací, týkajících se nejen
práce hasičů, ale také dobré rady, jak se zachovat v nebezpečných situacích. Hodinka ve
společnosti hasičů utekla jako voda a na závěr si děti odnášely spoustu odměn za prokázané
znalosti. Už se těšíme na druhou část programu, která proběhne opět ve škole, a to začátkem
dubna. Milí zdatní hasiči, Zdeňku a Zbyňku, mockrát děkujeme. Druháci a p.uč. Hana
Štěpánová
RECITAČNÍ SOUTĚŽ I. STUPNĚ
Ve středu 22.3. se uskutečnila recitační soutěž I. stupně. Byli jsme svědky úžasných
recitátorských výkonů. Porota měla opravdu těžkou práci.
Porota: Dobrovolná Slávka, Došková Iva, Lovecká Dagmar, Štokingerová Zdeňka
Vyhlášené výsledky recitační soutěže
1. místo – Kryštof Šlapanský
2. místo – Roman Matějka, Lukáš Čaněk
3. místo – Natálie Doležalová
Umělecký dojem – Sára Chmelková, Tomáš Vyžrálek, Petr Pokorný
2. kategorie – 2. a 3. ročník
1. místo – Oliver Vejvalka (2. r.)
2. místo – Agáta Šlapanská (2. r.)
3. místo – Josef Stix (2. r.)
Umělecký dojem – Jakub Pekárek (3. r.)
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3. kategorie – 4. a 5. ročník
1. místo – Veronika Holečková (4. r.)
2. místo – Marie Anna Kocandová (4. r.)
3. místo – Hana Havelková (5. r.)
Umělecký dojem – Adam Havlík (I. Z, 4. r.)
RECITAČNÍ SOUTĚŽ DĚTSKÁ SCÉNA VE ZNOJMĚ - 28.3.
V úterý 28. března, kdy slaví svátek učitelé, se ve Znojmě konala Oblastní přehlídka
recitátorů. Jedná se o známou soutěž v recitaci - Dětská scéna. V letošním roce se během
dvou dnů představilo 107 účinkujících. Za první stupeň reprezentovali naši školu dva žáci- ze
2. třídy Oliver Vejvalka a ze 4. třídy Marie Anna Kocandová. Ve velké konkurenci
účinkujících se Oliveru Vejvalkovi podařilo získat čestné uznání. Oba recitátoři si
zaslouží velkou pochvalu a sladkou odměnu. Děkujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších
soutěžích

DUBEN 2017
DOŠKOVÁ CHALOUPKA V PETROVICÍCH
3. 4. 2017 se vypravili žáci I. třídy do Doškové chaloupky, kde se dověděli, jak slavili
Velikonoce naši předkové a jaké zvyky dodržovali. Co jedli, vařili a jak zdobili kraslice.
Chlapci si vyzkoušeli uplést pomlázku.
HASÍK 2
V úterý 4.4. proběhne druhá část preventivního programu Hasík, který pro žáky připravují
Hasiči Moravský Krumlov. Programu se zúčastní žáci 2. a 6. třídy.
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
V pátek 7.4. se uskutečnil na naší škole zápis předškolních dětí do 1. třídy.
U vchodu do školy na děti čekaly krtečkovy obrázky a také karta na samolepky za splněné
úkoly. Děti si u zápisu vedly výborně a prokázaly tak svou připravenost stát se školáky.
Součástí zápisu byla také výtvarná dílnička.
NÁVŠTĚVA HASIČSKÉ STANICE - 12.4.
Ve středu 12.4. navštívili žáci 2. třídy hasičskou stanici v Moravském Krumlově. Návštěva se
uskutečnila v rámci preventivního programu HASÍK a měla u dětí velký úspěch.
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KLUB PŘEDŠKOLÁK - PRVNÍ SETKÁNÍ 12.4.
Ve středu 12.4. se uskutečnila první schůzka s předškoláky v Klubu Předškolák. Děti byly
moc šikovné, už se těšíme na další schůzku, kde poznáme prostředí školní družiny.
VÝUKOVÝ PROGRAM - JARO S KAMARÁDY - 12.4.
Ve středu shlédli žáci I. stupně pořad v Galerii Knížecí dům s názvem: Jaro s kamarády.
Představení bylo úžasné. Nejdříve zhlédli pohádku "O Křemílkovi a Vochomůrkovi" v
originální úpravě s vlastními písničkami. Poté plynule navázali s vlastní pohádkou, ve které se
objevil strašný Severák, zlá a krutá Meluzína a malá hodná víla Květunka. Zapojily se i děti,
které zachránily zemi od věčné zimy. V průběhu celého pořadu se děti dozvěděly další
zajímavosti o velikonočních tradicích a zvycích.
ŠKOLA V PŘÍRODĚ PODMITROV
18.-21.4. pobývali žáci 2., 3. a 4. třídy na škole v přírodě v Podmitrově
na Vysočině. I přes nepřízeň počasí si pobyt užili skvěle a přivezli si domů spoustu nových
vědomostí i zážitků.
OKRSKOVÉ KOLO Mc DONALD´S CUP - 25.4. a 26.4.
V úterý 25.4. se zúčastní vybraní žáci 1., 2. a 3. třídy okrskového kola soutěže ve fotbale Mc
Donald´s cup v Miroslavi.
Ve středu 26.4.se soutěže zúčastní žáci 4. a 5. třídy, hraje se v Moravském Krumlově.
Doprovází pan učitel Tauwinkl.
PLACKOHRANÍ
V úterý 25.4. se ve 2. a 3. třídě plackohrálo. Cože se to dělalo? Děti si namalovaly vlastní
výtvarné návrhy, které se potom na speciálním přístroji proměnily na placky, klíčenky,
zrcátka a magnetky. Atmosféra byla opravdu tvořivá a zábavná a tak vznikla nádherná dílka,
ideální dárečky pro maminky ke Dni matek i ostatní členy rodiny pro radost.
BAREVNÉ DNY 28.4. A 5. 5.
V pátek 28.4. a 5. 5. se uskutečnil první barevný den na I. stupni. Podívejte se, jak jsme se
vybarvili.
KVĚTEN 2017
PROTIDROGOVÁ PREVENCE - 11.5.
Ve čtvrtek 11.5. se zúčastní žáci 5. třídy protidrogové prevence v době od 10 do 10.45 hodin.
NÁVŠTĚVA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ - 16.5.
V úterý 16.5. navštívili žáci 2. a 3. třídy Národní park Podyjí. Díky panu průvodci, který zná
NP opravdu dokonale se dozvěděli mnoho zajímavých informací o rostlinách, zvířatech i o
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okolní přírodě. Počasí jim přálo, a tak si mohli užít také krásnou vyhlídku na rakouské
městečko Hardegg. Jsme moc rádi, že prostřednictvím takových užitečných projektů se
mohou děti seznamovat s krásami naší vlasti.
O DĚTSKÉ ŠIKANĚNAD KNÍŽKOU IVONY BŘEZINOVÉ
Ve čtvrtek 18.5. proběhla v městské knihovně literárně-výtvarná dílnička pro 2. třídu.
Nejdříve se děti seznámily s bohatou tvorbou autorky Ivony Březinové. Poté následovalo
společné čtení z napínavé knížky "Útěk Kryšpína N.", jehož prostřednictvím si děti vysvětlily
nebezpečí a důsledky šikany. V závěru dílničky si děti vyrobily ruce s darovanými srdíčky, ze
kterých vytvořily kruh přátelství. Domů si děti odnášely nejen vypůjčené knížky, ale také
velmi intenzivní zážitky. Děkujeme a těšíme se na příští dílničku v červnu.
LOUKA PLNÁ DĚTÍ ZNOJMO 24.5.
Ve středu 24.5. se zúčastnili žáci 2. a 3. třídy akce Okresní organizace České unie sportu s
názvem Louka plná dětí Ve středu 24.5. se zúčastnili žáci 2. a 3. třídy akce Okresní
organizace České unie sportu s názvem Louka plná dětí. V prostoru znojemské plovárny u
Louckého kláštera se dnes sjelo téměř 700 dětí z různých koutů Znojemského okresu, aby se
seznámily s pestrou škálou sportovních aktivit. Zástupci nejrůznějších sportů od klasického
fotbalu či gymnastiky, přes basket, florbal či plavání až po méně tradiční ragby, korfbal či
takewon-do. Vše si mohly děti pod odborným vedením samy vyzkoušet. Za svou snahu byly
odměněny nevšedními sportovními zážitky a také krásnými medailemi. I přesto, že si z nás
počasí trošku dělalo legraci, lákalo děti asi nejvíce plavání, na které při „suchém“ tréninku
zvědavě nakukovalo i nesmělé jarní sluníčko. Moc jsme si všichni toto netradiční sportovní
dopoledne užili J co ještě dodat…bylo to naprosto PERFEKTNÍ!!!
ATLETICKÝ DEN NA I. STUPNI - 26.5.
V pátek 26.5. se na školním hřišti uskutečnil atletický den žáků I. stupně. Byli jsme svědky
krásných sportovních výkonů.

Vyhodnocení atletické olympiády I. stupně 2016/2017
1. kategorie – 1. ročník
2. kategorie – 2. a 3. ročník, I. Z
3. kategorie – 4. a 5. ročník, I. Z
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Hod kriketovým míčkem

1. kategorie

2. kategorie

3. kategorie

1. Šlapanský Kryštof

1. Ondráčková Adéla

1. Jiřikovský Pavel

2. Pokorný Petr

2. Pekárek Jakub

2. Matějková Nikola

3. Matějka Roman

3. Mlčoch Tadeáš

3. Tručka Jan

Skok do dálky
1. kategorie

2. kategorie

3. kategorie

1. Pokorný Petr

1. Stix Josef

1. Boreš Martin

2. Vyžrálek Tomáš

2. Košťálová Andrea

2. Tručka Jan

3. Čaněk Lukáš

3. Kudláček Radoslav, Pekárek Jakub

3. Mitura Zdeněk,
Herzánová Michaela

Běh na 50 m - smíšené
1. kategorie

2. kategorie

3. kategorie

1. Pokorný Petr

1. Stix Josef

1. Herzánová Michaela

2. Čaněk Lukáš

2. Dřevojanová Eliška

2. Tručka Jan

3. Šlapanský Kryštof 3. Mlčoch Tadeáš

3. Boreš Martin

Vytrvalostní běh - smíšené
1. kategorie

2. kategorie

3. kategorie

1. Pokorný Petr

1. Stix Josef

1. Tručka Jan

2. Čaněk Lukáš

2. Weber Radim

2. Mitura Zdeněk

3. Šedrlová Lenka

3. Dřevojanová Eliška

3. Grasgruber Michal

Štafeta - smíšená
1. kategorie
1. Pokorný Petr, Popek Štěpán, Vyžrálek Tomáš, Šlapanský Kryštof
2. Matějka Roman, Pehal Samuel, Šedrlová Lenka, Podhrázský Tomáš
3. Doležalová Natálie, Coufal Adam, Čaněk Lukáš, Florianová Nikola

2. kategorie
1. Tručka Dominik, Stixová Marie, Dřevojanová Eliška, Stix Josef
2. Weber Radim, Brabec Matěj, Košťálová Andrea, Čejková Sára
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3. Postler Jakub, Pekárek Jakub, Pokorná Nela, Ondráčková Adéla

3. kategorie
1. Herzánová Michaela, Shaw James Jakub, Jiřikovský Pavel, Grasgruber Michal
2. Tručka Jan, Kocandová Marie Anna, Nováková Tereza, Vyžrálek Václav
3. Haken Dan, Grásgruberová Aneta, Plachá Vendula, Plachá Tereza
Vyhlášení výsledků proběhlo v termínu: úterý 6. 6. 2017 o velké přestávce v atriu školy
ŠKOLNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ - 31.5.
Ve středu 31.5. se uskutečnilo školní fotografování tříd a skupinek spolužáků podle přání.
ČERVEN 2017
DEN DĚTÍ – 2. 6.
V pátek 2.6. se na školním dvoře konal Den dětí pro žáky I. stupně, který organizuje školní
družina ve spolupráci s žáky 9. třídy a paními učitelkami. Soutěžilo se na zábavných
stanovištích kde děti získávaly body do hrací karty, které si potom v naší oblíbené bance
vyměnily za dukáty paní sovy. Dukáty jste si mohli směnit v sovím obchůdku za opravdu
velkou spoustu věcí. Hračky, sladkosti, notýsky, tužky, bižuterii, no, posuďte sami podle
fotografií, že opravdu bylo z čeho vybírat. Chceme touto cestou poděkovat všem sponzorům,
kteří tuto akci podpořili finančně či drobnými předměty, jsme za to moc rádi. Děti byly
nadšené a o to nám jde ze všeho nejvíce!
LITERÁRNÍ DÍLNA A VYHLÁŠENÍ ČTENÁŘSKÝCH PASŮ - 3. TŘÍDA
V pátek 9.6. se zúčastnili žáci literární dílny o Astrid Lingrenové v knihovně, proběhlo také
vyhlášení soutěže čtenářských pasů.
UKÁZKOVÁ HODINA KORFBALU
V úterý 13.6. se uskuteční ve velké tělocvičně ukázkové hodiny sportu korfbal.
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ - 15.6.
Ve čtvrtek 15.6. byli na Městském úřadě v Moravském Krumlově slavnostně pasováni žáci 1.
třídy na čtenáře. Gratulujeme!

Mgr. Hana Vančurová

Anglický jazyk 2016/2017
Projekt Edison –již druhým rokem jsme se zúčastnili projektu Edison. V rámci projektu
EDISON, podporovaného Městem Moravský Krumlov, navštívili v týdnu od 17.10. do 21.10.
2016 naši školu stážisti Ludovica Meschini (Itálie) a Tornike Epitashvili (Gruzie) , kteří
v hodinách seznámili žáky s informacemi o sobě a své zemi. Prezentace probíhaly
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v anglickém jazyce, což byla pro naše žáky výborná příležitost ověřit si své jazykové
dovednosti. Během celého týdne studenti navštívili téměř všechny ročníky. Žáci
komunikovali a byli seznámeni s reáliemi jednotlivých zemí. Byla to výborná zkušenost a
možnost použít cizí jazyk v praxi.
Online jazyky - po celý školní rok měli žáci 3. až 9. ročníku zajištěn přístup k e-learningu,
Tuto metodu interaktivního vzdělávání žáci využívali k samostudiu i domácí přípravě. Měli
tak možnost prohlubovat své znalosti a dovednosti a individuálně zvyšovat jazykovou úroveň
a prohlubovat komunikativní dovednosti svým tempem.
Cambridgské zkoušky
Ve školním roce 2016/17 pokračoval na naší ZŠ společný projekt Gymnázia Moravský
Krumlov a školy financovaný Městem Moravský Krumlov na podporu rozšířené výuky
anglického jazyka s cílem dosáhnout odpovídající úrovně znalosti jazyka u jednotlivých
skupin a složení Cambridgeské zkoušky. Na naší ZŠ se jedná o získání certifikátů na úrovni
STARTERS, MOVERS , FLYERS a KET ENGLISH TEST. Certifikáty vydávané
Cambridgeskou univerzitou jsou celosvětově uznávaným dokladem o dosažené znalosti
anglického jazyka. Žáci obdrželi na základě složení zkoušek certifikáty o dosažení daného
stupně znalosti anglického jazyka. Tyto dovednosti byly testovány v oblasti čtení a psaní,
poslechu a mluveného projevu.
Uvedených 34 žáků složilo zkoušky a získalo certifikát odpovídající úrovně znalostí a
dovedností anglického jazyka:
STARTERS je první ze tří zkoušek Cambridge English: Young Learners (YLE) Začátečník
MOVERS je druhou ze tří zkoušek Cambridge English: Young Learners -motivuje děti ke
komunikaci v angličtině v reálných situacích. Úroveň kvalifikace: Základní = A1
FLYERS je nejvyšší ze tří zkoušek Cambridge English: Young Learners - dítě rozumí
jednoduché angličtině v každodenních situacích a je schopno komunikovat v základní
angličtině . Úroveň kvalifikace: Základní = A2
KET Tento certifikát odpovídá úrovni A2 Evropského rámce- pre-intermediate, je uznáván v
zahraničí a dokládá, že ovládáte základy angličtiny a že jste schopni se dorozumět v
každodenních situacích. Certifikát má celoživotní platnost.
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FLAYERS
Jméno

třída

1

Bartoš David

8.

2

Illková Julie

8.

3

Ostrovská Anna

7.

4

Hrabánková Sabina

7.

5

Vilém Weber

8.

MOVERS
Jméno
7

Řeřuchová Emma

3.

8

Ostrovská Tereza

3.

9

Třetinová Lucie

4.

10

Florián Michal

4.

11

Kocandová Marie A.

4.

12

Havelková Hana

5.

13

Vyžrálek Mikuláš

4.

14

Plachá Tereza

5.

15

Fráňová Tereza

6.

16

Plachá Vendula

5.

STARTERS
Jméno
17

Smolíková Valerie

2.

18

Jursa Dan

3.

19

Šlapanská Agáta

2.

20

Vorlová Barbora

3.

21

Weber Radim

3.

22

Brabec Matěj

3.

23

Vejvalka Oliver

2.

24

Jiřikovská Jana

2.

25

Dřevojanová Eliška

2.

26

Vafková Petra

3.

27

Čejková Sára

3.
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FLAYERS HIGH -KET
Jméno
28

Břinek Vojtěch

8.

29

Hrdličková Lenka

7.

30

Jiříkovský Pavel

5.

31

Kocandová Anna M.

7.

32

Řeřuchová Ella

6.

33

Stixová Zdeňka

8.

34

Vyžrálek Matyáš J.

7.

Olympiáda v anglickém jazyce
V letošním roce jsme uspořádali školní kolo soutěže v komunikaci v anglickém jazyce.
Soutěže se zúčastnilo 8 žáků 8. a 9. třídy. Vítěz školního kola Matyáš Vejvalka (9.tř.)
zvítězil i v kole okresním a v krajském kole získal krásné 2. místo (s rozdílem 0,5 bodu za
vítězem).

Erasmus +
V rámci projektu Erasmus + proběhly další studijní pobyty vyučujících anglického jazyka.
Mgr. Martina Bystrianská a Mgr. Hana Štěpánová absolvovaly dvoutýdenní jazykovometodologický kurz na Maltě a Mgr. Hana Vančurová studovala v Anglii ve městě Oxford.
Tyto studijní pobyty našich vyučujících byly uskutečněny v rámci dvouletého projektu, který
byl letos úspěšně dokončen. Snažíme se tak zvyšovat úroveň a kvalitu jazykového vzdělávání
na naší škole.

Mgr. Martina Bystrianská

Tělesná výchova
HORY
Naše škola se ve spolupráci se ZŠ Klášterní Moravský Krumlov zúčastnila po 5 letech
lyžařského kurzu. Ten se konal 7.-14.1. 2017 v Deštném v Orlických horách. Na kurz se
původně přihlásilo 15 žáků 7. ročníku. Nakonec jelo 7 žáků 7.ročníku a 2 žáci 9. ročníku. Kurz
se vydařil a všichni žáci odjížděli spokojeni.
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KOŠÍKOVÁ
Družstva žáků a žákyň se 3.3. 2017 zúčastnila okrskového kola v košíkové. Tento turnaj se
konal v hale SŠ DOS Mor. Krumlov. Za účasti ZŠ Klášterní a Gymnázia naši chlapci a děvčata
skončili ve skupinu shodně na 2. místě a do okresního finále se neprobojovali.
HALOVÁ KOPANÁ
Za účasti ZŠ Klášterní, ZŠ Miroslav, ZŠ Olbramovice, ZŠ Prosiměřice a ZŠ Ivančické, proběhlo v
pátek 24.3. 2017 oblastní kolo v halové kopané v tělocvičně Výchovného ústavu v
Moravském Krumlově. V něm naši žáci obsadili 3. místo ve skupině a nekvalifikovali se do
okresního finále.
Mc Donald´s Cup žáků 1. stupně
25.4.2017 se žáci 1.- 3. třídy vydali na fotbalové hřiště v Miroslavi bojovat o postup do
okresního finále. Bohužel, obsadili ve skupině 3. místo a do finále se neprobojovali.
26.4.2017 čekala stejná soutěž na hřišti v Mor.Krumlově žáky 4.-5. třídy. Ti nebyli tak úspěšní
jako jejich mladší spolužáci. Obsadili ve skupině poslední 5. místo.
ATLETIKA
3.5.2017 Pohár rozhlasu dívky – Je to atletická soutěž družstev rozdělená na mladší a starší
žákyně a žáky. Mladší žákyně - konečné 7. místo z 8 škol.
4.5.2017 Pohár rozhlasu Znojmo. V obou kategoriích předvedli naši žáci solidní výkony,
dokonce vyhráli i některé z disciplín. V soutěži mladších žáků obsadilo naše družstvo pěkné 4.
místo ze 7 škol, v kategorii starších žáků obsadilo naše družstvo 8. místo z 9 škol.

Mgr. Pavel Tauwinkl
Třída I. Z: 1., 3., 4., 5. ročník základní školy praktické
Celkem: 7 žáků (2 dívky, 5 chlapců), skupinová integrace
Vzdělávací program: ŠVP č. j. 1161/2007, Škola pro život, od 1. 9. 2007, žáci s LMP
Školní rok: 2016/2017
Třídní důvěrník: pan Fiala
Ve třídě I. Z jsou skupinově integrovaní žáci s lehkým mentálním postižením v kombinaci s
komunikačními poruchami, specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie), ADHD,
specifickými poruchami chování a různým typem somatického či dalšího postižení.
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V 1. pololetí školního roku 2016/2017 bylo ve třídě přítomno 6 žáků a od 1. 2. 2017 nastoupil
žák Adam Havlík – tedy celkový počet 7 žáků.
Vzdělávání našich žáků třídy I. Z (1., 3., 4., 5. ročník ZŠ praktické) probíhá formou skupinové
integrace podle školního vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením ŠVP „Škola pro život“, č. j. 1161/2007.
Hlavním cílem je umožnit žákům s lehkým mentálním postižením pomocí výchovně
vzdělávacích prostředků a metod dosáhnout co nejvyšší úrovně znalostí, dovedností a rozvoje
osobnostních kvalit při respektování jejich individuálních zvláštností. Veškeré cíle výchovné
a vzdělávací práce směřují k přípravě žáků na jejich zapojení, případně úplnou integraci do
běžného života.
Výuka probíhá v rámci vyučovacích hodin v časové dotaci 45 minut. V průběhu vzdělávání
jsou dále využívány inovativní prvky arteterapie, ergoterapie či muzikoterapie, letos byla také
zařazena technologie Biofeedback ve spolupráci s Mgr. Miroslavem Liptákem ze SVP Šance
Moravský Krumlov. Tento terapeutický postup zahrnuje měření osobních fyziologických
veličin a pomáhá dětem se zlepšením v oblasti ADHD, poruch pozornosti, hyperaktivity a
lehkých mozkových dysfunkcí. Pomocí úloh přes počítač se mozek naučí zklidnit a více
koncentrovat. Školní výsledky dětí se mohou zlepšovat a trénují se tak mentální funkce a
psychoneurologická soustava. Dochází ke zlepšení duševní kondice a postupné cvičení
obsahují aplikace pro zvýšení bystrosti mentálních reakcí, inteligence, kreativity, schopnosti
rozhodování, koncentrace, paměti a uvolnění. Neuroset napomáhá napravovat poruchy
školních dovedností a předchází jako prevence všem duševním onemocněním.
Žáci se nadále setkávají při akcích pořádaných školou či jinými organizacemi – např. různé
výtvarné soutěže a vzdělávací akce pořádané Městskou knihovnou, Městským kulturním
střediskem Moravský Krumlov nebo DDM v Moravském Krumlově.
Akce, kterých se žáci třídy I. Z ve školním roce 2016/2017 zúčastnili:
Od 5. 9. do 31. 10. se každé pondělí účastnili žáci 2., 3. a 4. ročníku třídy I. Z plaveckého
výcviku v plavecké škole Aquastart ve Znojmě, který je součástí výuky TV. Plavecká škola
provádí výuku plavání ZŠ znojemského regionu a nabízí také kurzy zdokonalovacího plavání
pro začínající plavce v bazénu. Kromě hygienických návyků (sprchování před vstupem do
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bazénu) se děti seznamují s bezpečným pobytem a pohybem v bazéně během výuky. V
průběhu lekcí se učí základům plaveckých způsobů - znak, prsa, kraul, skokům do vody (u
lepších družstev také částečné akrobacii), pádům do vody z plovoucího mostu a prvkům
záchrany a dopomoci unavenému plavci. Oblíbené bývají například štafetové soutěže, hry a
zábava ve vodě. Zajímavostí může být seznámení s prvky vodního póla a prvky
synchronizovaného plavání. Žáci jsou též seznámeni s plaveckými závody, což přináší
možnost porovnání a tím i možnost na svých schopnostech a dovednostech dále pracovat. To
může být jednou z mnoha motivací pro další rozvoj.
V pátek 30. 9. 2016 proběhla na 1. a 2. stupni naší školy Den prevence. Na jednotlivých
stanovištích si děti vyzkoušely praktické pomůcky představené různými složkami. Děti si
prohlédly různé vybavení a také se dozvěděly spoustu zajímavých informací. Témata z oblasti
prevence – zdravá výživa, hasičský záchranný sbor, městská policie, DDM – měla z úkol
posílit spolupráci tříd.
Ve školním roce 2016/17 u nás také proběhly následující praxe:
- odborná praxe Pavla Husáková - studentka VOŠPS a SPgŠ Kroměříž, 2. ročník
- souvislá odborná praxe Ivana Buriánková - studentka MU Brno, 3. ročník
- souvislá asistenční praxe M. Kuchaříková, T. Balíková – studentky UPOL, 2. ročník
- náslechová praxe H. Vinklerová – studentka NIDV Brno, 1. ročník
- náslechová praxe pí Velevová – kurz asistenta pedagoga
Někteří žáci se také přihlásili do různých zájmových kroužků, které se konají v prostorách
školy a jsou součástí nabídky kroužku DDM Moravský Krumlov.
Jak již bývá pravidelně každý rok zvykem, koná se na naší škole akce 1. stupně zvaná
Drakiáda. Letos proběhla v pátek 14. října a žáci prvního stupně si na školním hřišti díky
krásnému větrnému počasí „zapilotovali“ se svými dráčky. Prvňáčkům pomáhali šikovní
deváťáci a po zkušenostech z předchozích let byly paní učitelky připravené na případné
komplikace a vybavily se nůžkami a samolepící páskou. Pochvala patří také žákům, kteří si
své dráčky vyrobili doma, byli za to odměněni diplomem a sladkostí.
V rámci hodin výtvarné výchovy si žáci draky také ztvárnili pomocí různých technik. Učitelé
2. stupně je ohodnotili a autory nejpovedenějších z nich si můžete přečíst v následujícím
přehledu.
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Vyhlášení celé akce proběhlo ve středu 23. listopadu a žáci si odnesly diplomy s malými
dárečky. Děkujeme dětem za nadšení, s kterým přistupují k činnostem, a za tvořivost. Příští
rok se těšíme opět na úspěšné letce.
V pátek 4. 11. 2016 jsme společně s 1. ročníkem pořádali projektový den Crazy day, kdy se
děti i učitelky a asistentky převlékly do pyžam či jiných kostýmu a společně si užily různých
aktivit v rámci výuky i přestávek.
Ve středu 14. 12. 2016 proběhlo ve škole vánoční focení fotoateliéru Eliška v III. oddělení
školní družiny.
V prosinci také chodil školou Mikuláš s anděly a čerty a společně nadělovali sladké balíčky,
ale také jmenovali hříšníky, kteří byli zapsáni na listě hříchů.
V úterý 20. 12. 2016 se konala generální zkouška a Vánoční vystoupení (17:00 Školní
Vánoční koncert, 16:00 Školní Vánoční jarmark). Děti se převlékly za koledníky a v rámci
vystoupení si zazpívaly v prostorách velké tělocvičny koledy. Předvedly, jak se koledovalo
v dřívějších dobách a v hodinách VV a PČ si vyrobily rekvizity a kulisy. Ve čtvrtek 22. 12.
2016 pak proběhla třídní vánoční besídka (10:00 - 11:40, třída I. D - 7)s posezením, na které
jsou též zváni rodiče. Třídu si děti vyzdobily tradičními vánočními ozdobami, přichystaly
vánoční stromeček a společně ochutnaly perníčky vyrobené v rámci hodin PČ. Vánoční
tradice a zvyky jsme si společně užili a nechyběla také pohádka.
Dne 23. 1. 2017 se třídy 1., 4., 5. a I. Z zúčastnily přednášky v Galerii Knížecího domu v
Moravském Krumlově (cena 40,- Kč). Krásný multimediální cestopisný pořad s názvem
Divoký Madagaskar seznámil děti s přírodou tohoto zajímavého ostrova blízko Afriky.
Unikátní a velmi úspěšný cestovatelsko-geografický projekt pro školy a veřejnost s
názvem Kouzelná planeta představila paní Kateřina Montani (pocházející z Olomouce a žijící
s manželem v Rakousku). Děti se zaujetím sledovaly videoprojekci se záplavou nádherných
fotografií, podkreslenými emotivní hudbou, doprovázenou mluveným slovem a zajímavými
doplňujícími informacemi. Poslechly si autentický zvukový a hudební záznam, viděly
fotografické a filmové záběry dokumentující dané lokality Madagaskaru, přírodu - faunu a
flóru, obyvatelstvo a kulturu. Mohly si prohlédnout předměty přivezené přímo z Madagaskaru
- např. autíčka či fotbalové míče vyrobené dětmi, plody z různých stromů, bankovky či drahé
kameny. Některé děti se v závěru přednášky dokonce staly výherci ve vědomostní soutěži a
získaly tak krásné dárky, které pro ně měla paní Montani připravené.
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V pondělí 13. 2. 2017 na škole proběhl výukový program DDM s názvem Co dělat
v mimořádných situacích (cena 25,- Kč). Seznámil žáky s tématem mimořádných událostí a
jak je rozeznat, jak se bezpečně zachovat, kde získávat informace.
V týdnu 6. - 10. 3. 2017 proběhl projekt multikulturní výchovy Týden v cizích zemích s
cílem seznámit žáky s kulturou, zvyky, tradicemi i kuchyní vybraných zemí a rozvíjet v nich
toleranci k jiným národům. 31. 3. 2017 poté bylo vyhlášení výsledků - atrium školy (9:20 9:40). Paní kuchařky ve školní jídelně v rámci tohoto týdne připravily také pokrmy typické
pro vybrané státy.
Každý rok se tradičně v dubnu koná na naší škole recitační soutěž žáků I. stupně. Letos jsme
v rámci třídy uskutečnili třídní kolo, které proběhlo v pondělí 20. 3. 2017. Školní kolo
recitační soutěže - reprezentují: Adam Havlík (4. ročník), Karolína Černá (5. ročník).
Následně pak ve středu 23. 3. 2017 proběhlo školní kolo recitační soutěže v době od 13:15 do
14:30. Žáci se jako vždy perfektně připravili a vybraní výherci z třídních kol soutěže se
ucházeli o první tři místa v různých kategoriích.
20. 3. 2017 také proběhl program Dopravní výchova (DDM Mor. Krumlov - poplatek 25,Kč.) Žáci si zopakovali mnoho informací z oblasti dopravy – dopravní značky i situace
z dopravního prostředí a mohli si natrénovat své reakce na dané situace, které se jim poté hodí
i na Krumlovské kolečko.
V pátek 7. 4. 2017 se uskutečnil zápis žáků do 1. třídy. Předškoláčci plnili zadané úkoly a
svými výkony dokázali, že jsou připraveni stát se školáky.
Obec Petrovice pořádá v pořadí 5. školní pořad ve venkovské usedlosti s doškovou střechou v
Petrovicích. Také třída I. Z se v pondělí 18. 4. 2017 zúčastnila tohoto animačního programu s
názvem "Jaro se otvírá, nový čas nastává." Děti si vlastnoručně vyzkoušely zajímavé
činnosti jako např. pletení pomlázky, zdobení vajíček či přípravu jidášů, poslechli jsme si
vyprávění o tradicích a zvycích o Velikonocích v dřívějších dobách a seznámili jsme se s
různými přírodními barvivy na obarvení vajíček. Je to inspirace pro příští rok v tomto
krásném období. (cena 60,- Kč včetně cesty), začátek v 8:15.
V tento den se uskutečnila v atriu školy také dopravní soutěž Krumlovské kolečko. Soutěž
organizuje každý rok DDM ve spolupráci s Odborem dopravy Městského úřadu Moravský
Krumlov, Městskou policií a Policií ČR. Žáci absolvovali test znalostí podle věkových
kategorií a někteří také jízdu zručnosti na kole.
Barevné dny 1. stupně - 28. dubna a 5. května
Tradiční událostí, kterou si třídy 1. stupně uchovaly, jsou barevné dny. Trošičku se nám v
posledních letech překrývají s Týdnem v cizích zemích, kdy se děti také oblékají do barev
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(podle státních vlajek vybraných zemí). V tyto dva pátky si žáci 1., 4. a 5. ročníku a třídy I. Z
vybrali barvičky, kterými si zpestří výuku. V následující tabulce je rozepsáno, s jakou barvou
oblečení mohou děti do školy přijít. Tato akce je dobrovolná a symboliku můžeme vidět např.
v duze. Duha je přírodní jev známý svou krásou. Někdy bývá duha vykládána jako most mezi
nebem a zemí. Pojďme se tedy spojit s jiskřivými barvami a rozjasněme si tyto dva dny. Kdo
ví? Třeba nám to přinese inspiraci a energii do těch dnů dalších. Výsledek si můžete
prohlédnout na společných fotografiích.
Třída/den

28. 4. 2017

5. 5. 2017

I.

modrá

zelená

IV.

červená

bílá

V.

černá

modrá

I. Z

zelená

černá

V pátek 26. 5. 2017 se konala na školním hřišti sportovní akce Atletický den 1. stupně. Naši
žáci se v disciplínách jako je hod kriketovým míčkem, skok do dálky, běh na 50 m, štafetový
a vytrvalostní běh velice snažily a svými výkony bojovali o medaile a dobré umístění.
Dne 31. 5. 2017 se děti účastnily fotografování tříd (kolektivy - profesionální fotograf).
V pátek 2. 6. 2017 se všichni žáci z I. stupně zúčastnily oslavy Dětského dne. Děti si mohly
na různých zábavných stanovištích v atriu školy vybojovat či vysoutěžit odměny, které se jim
líbily. Děti byly velice nadšené.
Ve středu 7. 6. 2017 třídy I. Z a II. Z zúčastnily školního výletu. Zajeli jsme se podívat do
okolí Brna a Blanska v obci zvané Bílovice nad Svitavou. Žáci se prošli krásnou přírodou
stezky Lišky Bystroušky, údolím Rudolfa Těsnohlídka a napili se čisté pramenité vody
přírodních studánek. Vycházka dlouhá skoro 7 km se dětem moc líbila a také je náležitě
unavila. Cestou plnily děti úkoly a doplňovaly odpovědi do tajenky, jejíž řešením bylo slovo,
které určovalo cíl cesty. Tím byla místní cukrárna a děti se mohly osvěžit dobrotami.
Prohlédli jsme si také náměstí, místní knihovnu, nádherné okolí břehů řeky Svitavy. Dopravu
na místo i zpět jsme zvládli vlakem, autobusem i tramvají a výluka, která v těchto dnech
probíhá, nás vůbec nezaskočila a vše proběhlo plynule. Návrat domů byl perfektní.
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V období celého května probíhal na naší škole sběr papíru. Žáci přinesli staré noviny či
časopisy a zúčastnili se aktivně této akce. Následně pak proběhlo vyhlášení a děti se mohly
odnést část z bohatých cen.
V pondělí 26. 6. 2017 třídy I. Z, II. Z a 6. třída v 10:00 odjely na exkurzi na Den otevřených
dveří do družstva Pooslaví v Nové Vsi. Součástí exkurze byla prohlídka stájí a
hospodářských zvířat, představení technologií podniku, naučný stánek zemědělství žije, jízda
zručnosti na šlapacích traktorech a výtvarný koutek. Děti si exkurzi velice užily, prohlídly si
traktory, kombajny a pohladily si telátka. Více na fotografiích. Návrat po 13-té hodině. Děti si
mohly vyzkoušet i výtvarný koutek, občerstvení bylo zajištěno.
V tento den proběhla také akce Přespávání ve škole - sraz v 16:00
Školní akce – přespávání ve škole
Třída: I. Z (1., 3., 4., 5. ročník) – 7 žáků (2 dívky, 5 chlapců)
Třídní učitelka: Mgr. Lenka Spourová
Asistentka pedagoga: Martina Lapešová
Třída: II. ročník (6. – 9. ročník) - 11 žáků (5 dívek, 6 chlapců)
Třídní učitelka: Mgr. Šárka Svobodová
Asistentka pedagoga: Anna Jelínková
Termín: z pondělí 26. 6.2017 na úterý 27. 6. 2017
Začátek: 16:00 sraz ve škole, popřípadě přímo z družiny
Obědy: nejsou, školní jídelna z technických důvodů zavřena, děti si donesou jídlo na pondělí
(přesnídávka + oběd), úterý (přesnídávka + oběd), večeře společná (opékání špekáčků,
uhrazené z částky školního výletu, nákup zajistí třídní učitelky), snídaně společná (nákup v
pekárně Ivanka nebo supermarketu Albert)
Doporučená výbava: pyžamo, spacák nebo deka, polštářek, ručník a hygienické potřeby
(mýdlo, kartáček, zubní pasta), čisté převlečení
V úterý 27. 6. 2017 proběhla Školní akademie - vystoupení v zámeckém parku. Děti se
zúčastnily s tanečním vystoupením z filmu Šakalí léta „Na kolena.“
V průběhu celého školního roku jako v letech předchozích probíhala na naší škole nabídka
Klubu mladých čtenářů Albatros (třídní důvěrník – Mgr. Lenka Spourová), jejíž součástí je
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možnost výběru a nákupu různých publikací pro děti i dospělé. Cílem této aktivity je podpora
čtenářské gramotnosti na naší škole.
Mgr. Lenka Spourová
Výroční zpráva ŠD při ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická 218 za školní rok 2016/ 17
Školní družina pracovala ve čtyřech odděleních:
1. oddělení - Ladislava Pospíšilová, vedoucí vychovatelka
2. oddělení - Eva Ostrovská, vychovatelka
3. oddělení / pro děti s kombinovanými vadami / - Martina Lapešová, vychovatelka,
Anna Jelínková, asistent pedagoga
Marcela Lubasová, asistent pedagoga
Lenka Heroutová, asistent pedagoga
Renata Králová, asistent pedagoga
4. oddělení – Renata Králová, vychovatelka
Počet zapsaných žáků 93
Provoz školní družiny:

6.00 – 7.45 hod.
11.40 – 16.00 hod.

Činnost školní družiny probíhala podle ŠVP pro zájmové vzdělávání. Každé oddělení ŠD
mělo vypracováno měsíční a týdenní plány a pracovalo podle tematických okruhů ŠVP školní
družiny.
Zájmové vzdělávání probíhalo formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností,
řízeného odpočinku a relaxací, individuální prací a motivačními akcemi či projekty.
První, druhé a čtvrté oddělení školní družiny jsou umístěny v pavilonu A, v prvním poschodí
nad jídelnou. Tvoří ji samostatné tři místnosti a kabinet vychovatelek. Třetí oddělení pro děti
s kombinovanými vadami má vlastní prostory v pavilonu D. Herny s vybavením a
uspořádáním odpovídají potřebám dětí mladšího školního věku.
Vychovatelky vedou účastníky zájmového vzdělávání ke smysluplnému trávení volného času,
ke vzájemnému respektu, solidaritě, úctě k sobě i druhým a vštěpování základů slušného
chování.
Vychovatelky školní družiny připravovaly po celý školní rok pro děti pestrý program. U
veškerých činností jsme se zaměřovali na plnění cílů pro dané vzdělávání. Uskutečnilo se
několik společných akcí školní družiny.
Celodružinové akce ŠD ve školním roce 2016/17
Září: Návštěva speciální třídy školní družiny, seznámení s dětmi a prostorami.
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Listopad: Beseda s policií na téma Návykové látky.
Prosinec: Vánočního koncert školy, výroba dárkových předmětů na vánoční jarmark
Březen: Recitační soutěž, 1.stupeň ZŠ
Duben: Tvořivá dílnička s budoucími prvňáčky ve školní družině
Květen: Soutěž ve zpěvu / Tvoje tvář má známý hlas/
Červen: Den dětí – dopolední soutěžení s odměnami v atriu školy
Akademie školy
Děti během roku odcházely po dohodě s rodiči do různých kroužků pořádaných školou nebo
jinými organizacemi.
Činnost a akce školní družiny jsou prezentovány na webových stránkách školy. Vychovatelky
vycházely maximálně vstříc požadavkům rodičů. Velice si vážíme vzájemné důvěry a
spolupráce s rodiči, učiteli a učitelkami i vedením školy.
Ladislava Pospíšilová, vedoucí vychovatelka

ŠD III. oddělení školní rok 2016/2017
S myškou Johankou na stromě
Náplní ŠD ve školním roce 2016/2017 bylo seznámit se se životem stromů. Poznávali jsme
stavbu stromů, jejich význam, využití, potřebnost. Naučili jsme se stromy rozdělovat na
listnaté, jehličnaté, ovocné, okrasné. Osvojili jsme si názvy plodů jednotlivých stromů.
Seznámili jsme se se životem zvířat na stromech. Dozvěděli jsme se jak o stromy pečovat, jak
je chránit.
Během celého roku jsme pozorovali změny na stromech v různých ročních obdobích.
Při vyrábění jsme si osvojili základní výtvarné techniky – malba, kresba, frotáž, otisk,
stříhání, lepení, modelování, využívali jsme odpadový materiál, látku, papír, přírodniny (listy,
plody, kůru, větvičky, semínka).
Využili jsme smyslové, komunikační, pohybové a hudebně pohybové hry s využitím
rytmicko- metodických nástrojů, stavebnice, didaktické pomůcky, hračky.
Zpívali jsme písničky, vyhledávali říkanky a hádanky o stromech, četli jsme zajímavé
příběhy, při vyhledávání informací jsme používali internet, encyklopedie, atlasy.
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Rozvíjeli jsme slovní zásobu (při vypravování, diskuzích, besedách, rozhovorech na dané
téma), logické myšlení a myšlenkové operace, rozvíjení fantazie a představivosti, získání
kladného vztahu k přírodě.
Hráli jsme dramatické a námětové hry, při nichž děti napodobovaly dospělé a formou hry se
učily různým sociálním rolím, rozvíjení svých schopností zvládat situace a chápat je.
Září – jablíčkové (ovoce, zelenina, práce na zahrádce)
Říjen – javorový (přírodniny)
Listopad – dubový (práce s listy a plody)
Prosinec – jehličnatý (vánoce, vánoční stromečky – jehličnaté stromy)
Leden – spánkový (stromy v zimě odpočívají, zima, využití dřeva)
Únor – lípový (nemoc, péče o nemocné, bylinky, Valentýn)
Březen – probouzející (jaro)
Duben – narozeninový (Den Země, Velikonoce, čarodějnice)
Květen – ptačí (hnízdění ptáků, Den matek,zoubková víla)
Červen – kamarádský (Den dětí, léto, prázdniny)
Společné akce všech družin:
Vánoční zpívání – povídání a zpívání koled
Dopis Ježíškovi – obrázky s dárky, které si děti přejí
Týden v cizích zemích
Recitační soutěž
Den dětí
Martina Lapešová, vychovatelka III. oddělení
Časopis JUNIOR
Školní časopis Junior má na škole dlouholetou tradici. Vychází jednou měsíčně a je tvořen
příspěvky dětí i učitelů. V letošním školním roce se do přípravy jednotlivých čísel zapojili
především zájemci z 6. a 8. třídy, aktivně se na obsahu podílely i děti 1. stupně, především
ze 2. a 3. třídy. Časopis je vydáván v tištěné i elektronické podobě a je přístupný žákům i
široké veřejnosti na webových stránkách. Práce na časopisu je také zařazena v rámci mediální
výchovy do výuky semináře českého jazyka v 9. ročníku a obsah časopisu je využíván
některými učiteli v hodinách českého jazyka a literatury.
Mgr. Michaela Vejvalková - koordinátor školního časopisu
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Olympiáda v českém jazyce
Každý rok se na naší škole koná tradiční soutěž Olympiáda v českém jazyce, kde si žáci
mezi sebou měří své síly ve své mateřštině. Nejde tak ani o znalosti, ale o schopnost logicky
myslet, pochopit text, umět vyvozovat závěry a kultivovaně se vyjadřovat. Letošního
školního kola se zúčastnilo 13 vybraných žáků 8.a 9. ročníku, kteří v úterý 22.11. 2016 plnili
zadané úkoly. Ty více či méně zvládli úplně všichni a zde jsou vítězové.
1. místo:
2. místo:
3. místo:

Matyáš Vejvalka - 9. třída
Marek Březina
- 9. třída
Zuzana Brňáková - 8. třída
Patricie Šandová - 8. třída
Chlapci na 1. a 2. místě postoupili do okresního kola ve Znojmě, které se uskutečnilo 2.2.
2017. Oba žáci byli v řešení úspěšní. Matyáš Vejvalka obsadil 1. místo a probojoval se do
kola krajského a Marek Březina skončil na 7. místě.
V krajském kole v Brně 3. 4. 2017 se Matyáš Vejvalka stal úspěšným řešitelem a umístil se
na 14. místě.

Mgr. Michaela Vejvalková

Soutěž ve sběru starého papíru
Po celý měsíc květen 2017 probíhala na naší škole soutěž jednotlivců a třídních
kolektivů ve sběru starého papíru. Soutěže se mohl zúčastnit každý žák základní školy,
základní školy speciální i základní školy praktické. V letošním školním roce se podařilo
nasbírat 10 331,5 kg! Loňský výsledek jsme sice nepřekonali, ale padl rekord mezi
jednotlivci, protože jeden žák donesl neuvěřitelných 1185,5 kg! Aby bylo zápolení třídních
kolektivů maximálně spravedlivé, byl celkový výsledek třídy přepočítán na průměr na žáka. A
jak to tedy dopadlo?
Třídní kolektivy:
1. místo
3. třída
2. místo
5. třída
3. místo
třída I.Z
4. místo
2. třída
5. místo
1. třída
6. místo
6. třída
7. místo
4. třída
8. místo
9. třída
9. místo
8. třída
10. místo
7. třída
11. místo
třída II.Z

128 kg na žáka
84 kg na žáka
81 kg na žáka
77 kg na žáka
47 kg na žáka
35 kg na žáka
33 kg na žáka
27 kg na žáka
24 kg na žáka
16 kg na žáka
9 kg na žáka
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Jednotlivci:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo

Radek Světlík, 3. tř.
Daniel Jursa, 3. tř.
Petra Vafková, 3.tř.
Adam Havlík, I.Z
Hana Havelková, 5. tř.
Jakub Grásgruber, 5.tř.
Daniel Vespalec (P), 6. tř.
Antonín Kohoutek, 1. tř.
Oliver Vejvalka, 2.tř.
Karel Solař, 2.tř.

1185,5kg
791 kg
456 kg
437 kg
422 kg
380 kg
255 kg
242 kg
236 kg
227 kg

Vítězům gratulujeme a děkujeme všem rodičům, kteří podpořili své děti v této soutěži. (A
letos ta podpora byla opravdu pořádná!!!) Část výtěžku ze získaného sběru bude využit na
charitativní účely.
Mgr. Michaela Vejvalková
Týden v cizích zemích
Žákovský parlament ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická ve spolupráci s vedením školy a
školní jídelnou zorganizoval v březnu již druhý ročník projektu Týden v cizích zemích.
Z návrhů tříd bylo vybráno pět zemí – Rusko, Spojené státy americké, Francie, Indie a
Slovensko - a těm byl vždy věnován jeden den v týdnu. Žáci 5. – 9. tříd se stali patrony
jednotlivých států, připravili si pro své spolužáky informační panely, různé artefakty a hudbu
dané země, paní kuchařky uvařily typické jídlo. Děti se v průběhu dne seznamovaly se
specifiky těchto krajin a učily se toleranci k odlišným kulturám. Součástí projektu byla také
soutěž o nejlépe vybarvenou třídu podle národních barev jednotlivých zemí. Letošní projekt
byl opravdu úspěšný, žáci se s chutí zapojili, a tak se ve škole objevila řada originálních
kostýmů a převleků. Mnozí učitelé zařadili do svých hodin nějakou souvislost s danou zemí,
proto se ve výuce ve velké míře uplatnily mezipředmětové vztahy a projektové vyučování.
Celý projekt byl zdokumentován na webových stránkách a byl zaznamenán ve školním
časopise.
Mgr. Michaela Vejvalková
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LADOVSKÉ VÁNOCE
Tradiční akcí, na které se podílí celá škola, jsou školní Vánoce spojené s vánočním jarmarkem
a nabídkou občerstvení pro návštěvníky. Hlavním bodem této akce je společné vystoupení
všech tříd na slavnostním koncertě. Každý rok se snažíme být originální a vymyslet nové
téma, a tak letošní akce dostala název Ladovské Vánoce. Na přípravě se podílely všechny
třídy, většina pedagogů a dalších zaměstnanců, a tak lze říci, že duch Vánoc byl naplněn
vrchovatou měrou. Ohlasy rodičů a veřejnosti byly více než pozitivní, což je nejlepším
oceněním pro všechny účinkující a organizátory.
Mgr. Michaela Vejvalková

Exkurze do Anhroposu
8.12. 2016 se vydali žáci 6. třídy v rámci učiva dějepisu do brněnského Anthroposu. Kromě
stálé expozice, které vévodí model mamuta s mládětem ve skutečné velikosti, zhlédli výstavu
o člověku neandrtálském s unikátní zkamenělinou mozkovny starou 100 tisíc let. Výlitek
mozkovny našli dělníci při těžbě travertinu v roce 1926 u slovenských Gánovců. Badatel
Jaroslav Petrbok z Prahy získal tento nález od kamenického mistra Kalmána Kokiho za 100
československých korun. Exkurze sklidila úspěch a doplnila poznatky žáků o pravěku.
Mgr. Michaela Vejvalková
Žákovská knihovna
Již druhým rokem funguje žákovská knihovna v novém prostředí. Žáci si mohou vybírat
z více než 1500 titulů. V posledních letech se nám daří doplňovat nové knihy nejen díky
evropským projektům, ale také z vlastních zdrojů. Knihovna je využívána pro doplnění výuky
literární výchovy, především na čtenářské dílny, které se staly velmi oblíbenými. O
efektivním využívání knihovny svědčí také počet výpůjček v letošním školním roce, a to 472,
což je v porovnání s minulostí velký nárůst.
Michaela Vejvalková – správce knihovny
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Žákovský parlament
Ve školním roce 2016/2017 žákovský parlament pokračoval nadále ve své činnosti. Byli
zvoleni noví zástupci jednotlivých tříd a také nové vedení. Žákovský parlament zůstal věrný
svým cílům:


podporovat spolupráci mezi žáky a učiteli, mezi žáky a vedením školy, mezi
jednotlivými třídami na všech stupních i typech základní školy



umožnit žákům aktivně se podílet na chodu školy, zejména v oblasti mimoškolních
aktivit



rozvíjet u žáků smysl pro odpovědnost a občanskou povinnost



neustále zlepšovat komunikaci mezi žáky a učiteli



informovat rodiče o aktivitách žáků



přispívat k vyřešení problémů žáků

Zastupitelé se scházeli minimálně jednou měsíčně, podle potřeby i častěji, pravidelně
konzultovali své náměty a připomínky s vedením školy – paní ředitelkou a paní zástupkyní,
informace ze schůzek předávali svým spolužákům a třídním učitelům na třídnických
hodinách. V tomto školním roce se parlament podílel na organizaci několika celoškolních akcí
- druhého ročníku projektu Týden v cizích zemích, Dne naruby a sběru starého papíru.
O své činnosti žákovský parlament informuje prostřednictvím webových stránek školy, kde
jsou zveřejněny zápisy z jednotlivých zasedání.
Mgr. Michaela Vejvalková – koordinátorka ŽP

Den naruby
Kdybych já byl učitel, tak bych nikdy… Tuto průpovídku můžeme slyšet od žáků poměrně
často. Proč tedy ne? 1.6. 2017 si v rámci oslav Dne dětí žáci a učitelé na 2. stupni , a dokonce
i v některých třídách 1. stupně, ZŠ Ivančická vyměnili své role – děti učily a učitelé se učili,
možná i trochu zlobili. Atmosféra v hodinách byla skvělá, i když někdy trošku bouřlivější,
všichni si užili opačné role a žáci pochopili, že učit opravdu není jen o sezení za katedrou,
odříkávání nové látky a zkoušení, ale hlavně o přípravě, získání respektu a umění zaujmout.
Tato akce měla za cíl podívat se na výuku jinýma očima - z pozice žáka a učitele - a snad
pomohla tyto dva světy, u kterých to někdy vypadá, že stojí nesmiřitelně proti sobě, alespoň
trošku sblížit.
Mgr. Michaela Vejvalková
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Okresní recitační soutěž Dětská scéna 2017
Dne 29. 3. 2017 se dvě žákyně z 6. třídy zúčastnily ve Znojmě okresní přehlídky dětských
recitátorů s názvem Dětská scéna 2017. Ella Řeřuchová a Terezie Vavříková naši školu
reprezentovaly ve 3. kategorii. Děvčata se musela vyrovnat s velkou konkurencí dalších
třiceti recitátorů a rozhodně nezklamala. I když se jim letos nepodařilo obsadit přední místa,
chuť do recitace jim zůstala a už se těší na další ročník.
Mgr. Michaela Vejvalková
Divadelní představení v roce 2016/2017
Každoročně je žákům 2. stupně nabídnuta možnost zúčastnit se několika divadelních
představení v rámci výuky českého jazyka a literatury.
Letos byly vybrány dvě hry v Divadle Polárka. Žáci 8. a 9. ročníku zhlédli představení
Hynku!Viléme !! Jarmilo!!!, netradiční pohled na Máchovu básnickou skladbu Máj, a nižší
třídy zajímavý výklad českých dějin v představení Český středověk. Obě inscenace se žákům
líbily, a proto i příští rok budeme vybírat z repertoáru tohoto divadla, které si získává čím dál
větší renomé.
Další představení Malý princ jsme navštívili v osvědčeném Divadle Radost a ani to nás
nezklamalo.
Návštěvy nejrůznějších kulturních akcí mají pro žáky nesmírný význam, protože obohacují
jejich všeobecný rozhled a upevňují sociální a společenské návyky.
Mgr. Michaela Vejvalková
Dyslektický kroužek 2. stupně
Dyslektický kroužek 2. stupně mají možnost navštěvovat žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami, kteří jsou buď individuálně integrováni, nebo zohledňováni ve výuce. Jednou
týdně před vyučováním se věnují reedukaci, případně doučování dle potřeby.
V letošním školním roce navštěvovalo kroužek 14 žáků 6. – 9. ročníku.
Mgr. Michaela Vejvalková
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Regionální kontext jako součást výuky na 2. stupni v hodinách českého jazyka, výchovy
k občanství a dějepisu
Výuka na židovském hřbitově
Už Jan Ámos Komenský věděl, že názorné vyučování je tou nejlepší metodou pro získávání
nových znalostí. Nejen proto se žáci 8. ročníku vydali v květnu na židovský hřbitov, kolem
kterého chodí každý den do školy. Pomocí mapky prováděli terénní šetření a zodpovídali
otázky v pracovním listě. Bylo vidět, že je tento způsob výuky baví, zároveň se dozvěděli
informace o našich židovských spoluobčanech, jejich osudech během 2. světové války a
doplnili si poznatky k holocaustu regionálním kontextem.
Turistická vycházka okolím Moravského Krumlova
Každý žák by měl znát region, ve kterém bydlí, místo, kde chodí do školy, kde žije jeho
rodina a kde se setkává s přáteli. Spousta dětí bohužel své nejbližší okolí nezná. Také proto je
každý rok do výuky zařazena poznávací vycházka po Moravskokrumlovsku. Letos si žáci
osmého ročníku prošli naučnou stezku Krumlovsko-rokytenské slepence, která seznamuje
návštěvníky s historickými a přírodními zajímavostmi v lokalitě přírodní rezervace.
Mgr. Michaela Vejvalková
Matematické soutěže
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Začátkem října se žáci naší školy zúčastnili on-line nominačního kola Logické olympiády.
Logická olympiáda je soutěž založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje
samostatný a kreativní přístup, pořádaná Mensou České republiky.
Kategorie A (2.-5. ročník ZŠ)
Celkem se v Kategorii A (2. -5. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 14706 řešitelů, z toho ve
Vašem kraji 2125.
V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších
řešitelů základního kola.
Pořadí
(škola)

Pořadí
(kraj)

Celkové
pořadí

Příjmení, jméno

Třída

Kvantil
(kraj)

Kvantil
(celkom)

1.

673.-697.

4189.-4314.

Holečková,
Veronika

4.

67.81

71.10

2.

752.-780.

4748.-4912.

Jiřikovský, Pavel

5

64.00

67.16

3.

949.-978.

6050.-6266.

Novotný, Adam

4.

54.71

58.13

4.

1048.-1077.

6741.-6891.

Grásgruber, Jakub

5

50.05

53.66

5.

1296.-1320.

8702.-8887.

Vyžrálek, Mikoláš S. 4

38.49

40.20
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Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ)
Celkem se v Kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do
soutěže zapojilo 21246 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 3214.
V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších
řešitelů základního kola.
Pořadí (škola) Pořadí (kraj) Celkové pořadí

Příjmení, jméno

Třída Kvantil (kraj) Kvantil (celkom)

1.

294.-323.

1992.-2153.

Vejvalka, Matyáš

9.

90.43

90.25

2.

460.-498.

3017.-3278.

Svoboda, Jiří

9.

85.13

85.19

3.

558.-576.

3667.-3811.

Šandová, Patricie

8.

82.39

82.41

4.

1129.-1166.

7310.-7574.

Vespalec, Daniel

6

64.33

64.98

5.

1244.-1307.

8085.-8536.

Březina, Marek

9.

60.35

60.89

6.

1308.-1391.

8537.-9092.

Hrabánková, Sabina 7.

58.04

58.52

7.

1850.-1936.

12061.-12597.

Weber, Vilém

8.

41.13

41.97

8.-10.

1937.-1998.

12598.-12989.

Ostrovská, Anna

7.

38.81

39.79

8.-10.

1937.-1998.

12598.-12989.

Vyžrálek, Matyáš J. 7

38.81

39.79

8.-10.

1937.-1998.

12598.-12989.

Zelinka, Ondřej

8

38.81

39.79

11.

2352.-2377.

15592.-15831.

Břinek, Vojtěch

8

26.46

26.05

Jana Dostálová
Okresní kola Matematické olympiády,
Zúčastnili se naši žáci:
úterý 24. 1. 2017 OK MO kategorie 5. ročník:
Pavel Jiřikovský – 3. místo (získal 10 bodů z 18 možných)
úterý 4. 4. 2017 OK MO kategorie 8. ročník:
Julie Illková – 6. místo (získala 9 bodů z 18 možných)
Jana Dostálová
Lískulka
22. června 201 se žáci naší školy zúčastnili 14. ročníku matematické olympiády Lískulka,
kterou pořádala ZŠ a MŠ Vedrovice.
1. ročník: Šlapanský Kryštof - 4. místo
Matějka Roman – 11. místo
4. ročník: Veronika Holečková – 3. místo
Adam Novotný – 7. místo
5. ročník: Michaela Herzánová – 14. místo
Zpracovala Jana Dostálová
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Pangea
V úterý 21. 2. 2017 se vybraní žáci 4. – 9. ročníku zúčastnili školního kola matematické soutěže
Pangea. V tabulce jsou uvedeni nejlépe umístění žáci naší školy.

Příjmení a jméno

Ročník

Počet

Celkové

Počet

Celkové

účastníků v

umístění

účastníků v

umístění

ČR

v ČR

kraji

v kraji

Holečková Veronika

4.

7 989

139

758

13

Kocandová Anna Marie

7.

6 484

627

533

57

Stixová Zdeňka

8.

5 951

540

493

57

Zelinka Ondřej

8.

5 951

770

493

86

Březina Marek

9.

5 048

1 062

406

97

Matematický klokan

Matematické soutěže Matematický klokan se na naší škole zúčastnilo celkem 129 žáků. Pro
stanovení pořadí je důležité i datum narození, při stejném počtu bodů je lepší mladší žák
v dané kategorii.
Kategorie:
Cvrček pro 2. + 3. třídu 39 žáků
Klokánek pro 4. + 5. třídu 34 žáků
Benjamín pro 6. + 7. třídu 34 žáků
Kadet pro 8. + 9. třídu 22 žáků
Cvrček: Maximum možných získaných bodů 90.
Nejlepší řešitelé:
Emma Řeřuchová – 3. třída – 59 bodů
Filip Kudrna – 2. třída – 50 bodů
Oliver Vejvalka – 2. třída – 49 bodů
Klokánek: Maximum možných získaných bodů 120.
Nejlepší řešitelé:
Adam Novotný – 4. třída – 92 bodů
Veronika Holečková – 4. třída – 91 bodů
Pavel Jiřikovský – 5. třída – 76 bodů

50

Benjamín: Maximum možných získaných bodů 120.
Nejlepší řešitelé:
Lenka Hrdličková – 7. třída – 73 bodů
Matyáš Jakub Vyžrálek – 7. třída – 65 bodů
Daniel Vespalec (P) – 6. třída – 63 bodů
Antonín Stix – 6. třída – 63 bodů
Eliška Břinková – 7. třída – 62 bodů
Aneta Ondráčková – 7. třída – 57 bodů
Václav Chylík – 7. třída – 56 bodů
Anna Ostrovská – 7. třída – 56 bodů
Ella Řeřuchová – 65. třída – 54 bodů
Klára Pavlíková – 7. třída – 54 bodů
Bára Doležalová – 7. třída – 52 bodů
Zuzana Škardová – 7. třída – 49 bodů
Aneta Polachová – 6. třída – 48 bodů
Sabina Hrabánková – 7. třída – 48 bodů
Kadet: Maximum možných získaných bodů 120.
Nejlepší řešitelé:
Marek Březina – 9. třída – 84 bodů
Matyáš Vejvalka – 9. třída – 63 bodů
Zdeňka Stixová – 8. třída – 62 bodů
Vojtěch Břinek – 8. třída – 61 bodů
David Horák – 8. třída – 59 bodů
Ondřej Zelinka – 8. třída – 56 bodů
Julie Illková – 8. třída – 54 bodů
Sabina Kunčíková – 8. třída – 52 bodů
Patricie Šandová – 8. třída – 52 bodů
Vilém Weber – 8. třída – 51 bodů
Valentýna Stehlíková – 8. třída – 46 bodů
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ŠKOLNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY 2016/2017 PROBĚHLO 2. 2. 2017

Ročník

Počet účastníků

Počet úspěšných řešitelů

Nejlepší řešitelé

5.

2

0

Pavel Jiřikovský – 9 bodů

6.

4

0

Ella Řeřuchová – 5 bodů

7.

9

0

Lenka Hrdličková – 6 bodů

8.

6

0

Ondřej Zelinka – 4 body

Celkový počet účastníků školního kola – 21.
Úspěšný řešitel musí získat aspoň 10 bodů.
Pro postup do okresního kola je třeba 10 bodů, do okresního kola tedy nikdo nepostoupil.
Jana Dostálová

Webové stránky školy
Od školního roku 2012/13 provozujeme nové webové stránky. Administrátorem těchto
stránek je paní Eva Ostrovská.
Všichni vyučující mají přístup do administrace stránek a pravidelně aktualizují informace pro
žáky a rodiče. Na stránkách tříd uveřejňují třídní učitelé aktuální fotografie z akcí třídy, do
sekce předměty zadávají vyučující úkoly do výuky.
Ve školním roce 2016-2017 nabízely stránky následující služby:


Informace o všech akcích školy v daném roce.



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



Propagační materiály školy.



Informace třídních učitelů.



Informace o domácích úkolech.



Výukové materiály učitelů.



Možnost omluvy žáka z výuky.



Informace vedoucí školní jídelny, možnost omluvy z obědů a zveřejňujeme jídelní lístek.
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Aktivity a prezentace školy na veřejnosti:
pravidelně připravujeme program na Vítání občánků města Moravský Krumlov (děti +



Květoslava Kotková)
Den prevence - tradiční projektový den na ZŠ za účasti složek z širokého regionu



(Hasiči, Policie, OSPOD, Spondea, Domeček MK, Tyflocentrum)


Každoročně se zúčastňujeme akce Pohádkové Vánoce v MK (stánek s výrobky dětí)



Vánoční koncert pro rodiče a přátele školy



Den dětí pro naše žáky a rodiče



Interaktivní programy na zámku v Moravském Krumlově



Pořádání školní akademie na závěr školního roku.
Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí:
Ve školním roce 2016/17 proběhla ve dnech 23. května až 25. května 2017 ve škole kontrola
ČŠI. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělání
poskytované základní školou a školní družinou podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. b)
zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Závěry ČŠI:
-

zlepšení materiálního vybavení učeben a budovy školy se zkvalitnily podmínky pro
vzdělávání žáků

-

od poslední inspekční činnosti došlo ke zlepšení výuky anglického jazyka a zapojení
do systému Cambridgeských zkoušek

-

navýšením o jedno oddělení ŠD škola vyšla vstříc zájmu rodičů

Silné stránky:
-

systematické plánování a efektivní organizace výuky ve třídách zřízených pro žáky
s mentálním postižením ve vztahu k jejich individuálním možnost, schopnostem a
potřebám

-

výchovně vzdělávací činnost ŠD, která plně respektuje osobnost žáka a cíleně
podporuje rozvoj jeho tvořivosti a spolupráce

Slabé stránky:
-

Úroveň zpracování ŠVP ZV a učebních plánů pro II. stupeň ZŠ

-

Nedostatečná diferenciace úkolů pro žáky se SVP v přírodovědných předmětech na II.
stupni ZŠ

-

Málo využívané sebehodnocení a vzájemné hodnocení na II. stupni ZŠ
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Základní údaje o hospodaření školy

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2016
Výnosy roku 2016

v Kč

Mzdové dotace na přímé náklady na vzdělání od KÚ JMK a ÚP Brno
Dotace na provoz od zřizovatele, včetně účelových dotací
Dotace EU
Výnosy z vlastní činnosti (úroky, čerpání fondu, popl. ŠD,…)
Výnosy z hospodářské činnosti
Výnosy celkem

13 923 383,00
3 533 359,00
183 962,43
991 786,27
514 041,00
19 146 531,70

Náklady roku 2016
Náklady z dotací a prostředků od JMK a ÚP Brno
Náklady provozní a z dotací od zřizovatele a vlastních výnosů
Náklady z dotací EU
Náklady z hospodářské činnosti
Náklady celkem

13 923 383,00
4 525 145,27
183 962,43
445 305,00
19 077 795,70

Výsledek hospodaření celkem

68 736,00

Realizované projekty financované z jiných zdrojů:
-

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP
PMP v Jihomoravském kraji.

-

Příprava na Cambridgeské zkoušky na ZŠ Moravský Krumlov

-

projekt ERASMUS +, číslo projektu 2014-1-CZ01-KA101-000871

-

projekt Hodina pohybu navíc

-

Šablony - ZŠ Ivančická 218, M. Krumlov“, s reg.č.„CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003929“

Zlepšování podmínek vzdělávání
V tomto školním roce byly uskutečněny tyto opravy:


Kompletní rekonstrukce školní kuchyně.



Oprava schodů v atriu.
Spolupráce s odborovou organizací
Spolupráce vychází ze ZP a platné kolektivní smlouvy.
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Zhodnocení a závěr
Naše škola je umístěna na okraji města Moravský Krumlov, což je důvodem snižujícího se
počtu žáků naší školy. Z výše uvedených důvodů se snaží naše škola nabídnout nejen kvalitní
výuku, ale i kroužky pro využití volného času. Dále pro zvýšení atraktivnosti naší školy
nabízíme rozšířenou výuku angličtiny. Již třetím rokem realizujeme projekt ve spolupráci
s Městem Moravský Krumlov, jazykovou školou ALRETE a Gymnáziem Moravský
Krumlov, ve kterém se zájemci připravují na britské zkoušky. Dále využíváme různých
projektů a dotací k zatraktivnění výuky.
V letošním roce se nám podařilo opravit vzduchotechniku ve školní jídelně a zakoupit
konvektomat, tudíž v příštím školním roce budeme moci nabídnout strávníkům výběr ze dvou
jídel.
Chtěli bychom poděkovat Městu Moravský Krumlov za podporu a zajištění finančních
prostředků jak na zmodernizování školní kuchyně, tak za podporu projektu týkajícího se
výuky anglického jazyka.
Úkoly vyplývající z výroční zprávy:
1. Provést vložení školního vzdělávacího programu do systému INSPIS
2. Udržet stabilní učitelský kolektiv. Poskytovat odbornou a metodickou pomoc nově
příchozím kolegům. DVPP i nadále zaměříme na oblast sociálně osobnostní pedagogiky,
získávání praktických psychologických dovedností v oblasti mezilidské komunikace, zvládání
krizových situací, asertivní chování, adekvátní způsoby jednání s žáky ve věku povinné školní
docházky.
3. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy,
zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, školy v přírodě, využít k tomu i
náplň činnosti školní družiny.
7. Cíleně se zaměřit na skupinu rodičů dětí předškolního věku, abychom získali nové žáky.
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 v atriu školy.
11. I nadále spolupracovat s pedagogicko - psychologickou poradnou, aby bylo možno využít
vysoké odbornosti našich vyučujících pro práci se žáky se specifickými poruchami učení a
chování.
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12. Soustavně rozvíjet dobrou spolupráci s rodiči vhodnou komunikací a prohlubovat
vzájemné partnerství obou stran.
13. Zaměřit se na začlenění asistentů pedagogů, kteří ve školním roce budou ve škole
pracovat.
14. Soustavně usilovat o dosahování optimálních výchovně vzdělávacích výsledků, k tomu
využívat efektivní formy práce a vyučovací metody, alternativní vzdělávací systémy a
způsoby práce, pozitivní motivaci.
15. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit péči o
talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se specifickými poruchami učení a chování a o
žáky se zdravotním postižením.
16. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku snížených stupňů z
chování, kázeňských opatření nebo neomluvené absence.
17. Aktualizovat, modernizovat a inovovat webové stránky školy, které jsou nedílnou součástí
výchovně vzdělávacího procesu žáků.
19. Zapojovat se nadále do projektů organizovaných Městem Moravský Krumlov.
20. Dbát na bezpečnost žáků ve škole, rozšířit kamerový systém.
Mgr. Lenka Hodaňová, ředitelka školy
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