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Část I.
Charakteristika školy
Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav je umístěna ve dvou asi 300 m od
sebe vzdálených budovách. V jedné sídlí žáci prvního stupně, ve druhé budově žáci 5.– 9.třídy
a vedení školy. Škola je úplná s 10 třídami a vzdělávalo se v ní v letošním školním roce 209
žáků, které vyučovalo 15 pedagogů a 2 vychovatelky. Součástí školy je oddělení školní
družiny, která sídlí v budově druhého stupně a školní klub, který využívá prostor školy, školní
hřiště a byt na MŠ. Škola nemá vlastní školní jídelnu, žáci se stravují ve školní jídelně, která je
součástí mateřské školy.
Statistické údaje
Název organizace :
Adresa:
Identifikátor zařízení:
Právní forma:
Zřizovatel školy:
Ředitel školy:
Telefon:
e-mail:

sdružuje:

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav
Školní 396, Moravská Nová Ves, PSČ 691 55
600 112 438
příspěvková organizace
IČO: 70872015
Městys Moravská Nová Ves
Mgr. Jan Hanáček
519 342 205
zsmnves@seznam.cz

základní škola
školní družina
školní klub

kapacita 397
kapacita 100
kapacita 90

IZO: 102255466
IZO: 118400274
IZO: 118401084

Školní rok
2012/2013

Počet tříd

Počet
ročníků

Počet žáků

Průměrný počet žáků na třídu

1. stupeň

6

5

116

19,33

2. stupeň

4

4

93

23,25

Celkem

10

9

209

20,90

Celkový počet žáků v 1. ročníku: 36
Rada školy zřízena dle §17a, odts.1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění: ANO

Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
Název zvoleného
vzdělávacího programu
Škola pro život

Číslo jednací

V ročníku

364/2007

1.- 9.

3

Školní družina
ŠD

počet oddělení ŠD

počet dětí v ŠD

Celkem

2

59

počet vychovatelů ŠD
Fyzicky 2
Přepočteno 1,5

Třída
1.
2.
3.
4.
5.
celkem
Logopedická péče ŠD
Dyslektický kroužek ŠD

Počet dětí
23
19
10
7
0
59

Vlasta Frýdková
Jana Komosná

Činnost probíhala podle celoročního plánu práce. Formou her a soutěží jsme
upevňovali kolektiv dětí, rozvíjeli tvořivost a dovednost, získávali nové znalosti a vědomosti.
V srpnu se ve spolupráci s oddílem Brontosaurů uskutečnil týdenní příměstský tábor.
Celoroční plán ŠD je součástí plánu práce školy. Vedoucí vychovatelkou byla p. Salajková
Ivana.

Školní klub
Pracovalo celkem 8 kroužků, evidováno 74 členů ( někteří pracují ve 2 a více
kroužcích).
Přehled zájmových útvarů ŠK :
KROUŽEK
Anglický jazyk
Rybářský
Výtvarný
Zdravotnický
Gymnastický
Redaktorský
Modelářský
Florbal

VEDOUCÍ
Mgr. I. Šestáková
Jan Hasil
Mgr. I. Šestáková
Mgr. J. Komosná
V. Šimáčková, I. Salajková
Mgr. J.Tichá
Jaroslav Čech
Jan Budiš
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Během školního roku 2012/2013 kromě pravidelných schůzek jednotlivých kroužků,
v nichž se žáci zabývali činností pro tento kroužek charakteristické, byly uskutečněny různé
soutěže a sezónní akce.
Členové modelářského kroužku se zúčastnili modelářských soutěží. Ke třicátému
výročí vzniku tohoto kroužku připravili také výstavu modelů na akci Den otevřených dveří
na naší základní škole. Výstava se konala 1. června.
Schůzky zdravotnického kroužky probíhaly také pravidelně. Letos se opět mladí
zdravotníci účastnili okresního kola zdravotnické soutěže. V kategorii mladších obsadili
3. místo.
Rybářský kroužek připravoval žáky opět jak po stránce teoretické (biologie ryb,
znalost rybářského řádu), tak po stránce praktické (lov ryb). Členové se zúčastnili rybářských
závodů v Mikulčicích.
Kroužek gymnastiky uspořádal závěrečné závody, kterých se zúčastnily děti
z Moravské Nové Vsi, Hrušek, Ratíškovic a Hustopeč.
V kroužcích mohou naše děti trávit volný čas způsobem, který je organizovaný
zkušenými vedoucími. Scházejí se pravidelně jednou za týden nebo jedenkrát za čtrnáct dnů.
Rybářský kroužek a redakční rada se scházejí dle potřeby. Učí se novým věcem, rozvíjí zde
své schopnosti a dovednosti.
Svými výrobky se mohou pochlubit na různých výstavkách, odměnou jim jsou úspěchy
na soutěžích, účast na společenských a kulturních akcích.
Vedoucím školního klubu byla p. Helešicová Lenka.

Část II.
Údaje o pracovnících školy

1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.
Celkový
počet
pedagogických
17
pracovníků
Z toho odborně kvalifikovaných
17
dle z.č. 563/2004 Sb.

100%
100%

2. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk. roce 2012/13 nastoupili na školu:
2 – Mgr. Josef Dočekal
3. Počet učitelů nekvalifikovaných, kteří ve školním roce 2012/13 nastoupili na školu: 0
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 odešli ze školy:1
5. Nepedagogičtí pracovníci /správní / - počet : 5 / 4,43 úvazku
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2. Věkové složení učitelů
Věk

Učitelé
Muži
1
1
2

Do 35 let
35-50 let
Nad 50 let
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem

Ženy
2
8
5
15

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

Název akce
Práce s interaktivní tabulí
Polenský – Asperg.syndrom
Prevence školní neúspěšnosti
Účetnictví a cestovní náhrady
Obsluha plynového zařízení
Extremismus
Profesní kurz obsluhy TNS
Prevence školní neúspěšnosti, SPU
Výchova ke čtenářství
Doškolovací kurz instruktor lyžování
Zákoník práce, právní předpisy
Problém zvaný ADHD
Změny v RVP a ŠVP
Výchovní poradci

Počet
17
17
1
4
1
1
1
4
1
1
3
2
1
1

4. Romský asistent ve škole nepracoval.
5. Pedagogický sbor :
ŘŠ :
Mgr. Jan Hanáček
ZŘŠ a VP : Mgr. Soňa Petrjanošová
1.A.tř.
Mgr. Ivana Šestáková
1.B tř
Mgr. Vlasta Frýdková.
2 tř.
Mgr. Miroslava Jančálková
3 tř.
Mgr. Vlastimila Matúšková
4. tř.
Mgr. Jana Komosná
5. tř.
Mgr. Jana Budišová
6. tř.
Mgr. Hana Grossmannová
7. tř.
Mgr. Jana Bravencová
8. tř.
Mgr. Karla Ambrožová
9. tř.
Mgr. Jana Bravencová
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Mgr. Jana Tichá
PhDr. Iva Ondrůšková
Mgr. Markéta Tučková
Lenka Helešicová, Andrea Láníčková – asistent pedagoga
ŠD :

Ivana Salajková
Lenka Helešicová

Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

Počet žáků

1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I.st.
6.
7.
6.
8.
9.
Celkem za II.st.
Celkem za školu

36
24
20
18
18
116
32
26
14
21
93
209

Prospělo s
vyznamenání
34
22
13
7
8
84
11
3
2
5
21
105

Neprospělo
1

1
1
1
0
2
3

2.Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet
6
2

% z počtu všech žáků školy
2,87
0,95

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2012/13: 41
průměr na jednoho žáka: 19,6
4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 a 14): 1
žákyně 3. ročníku
3. Údaje o přijímacím řízení na střední školu
a) na víceletá gymnázia přijato:
z pátého ročníku
ze sedmého ročníku
gymnázia zřiz. krajem
soukromá gymnázia
církevní gymnázia

1
0
0
7

0
0
0

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých
ročníků přijato:
gymnázia
obchodní
zdravotní průmyslové
ostatní
střední
celkem
akademie
školy
školy
střední školy odb.učiliště
0

2

2
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c) na soukromé školy přijato:
gymnázia
obchodní
zdravotní
akademie
školy
0
0
0

4

8

21

průmyslové
ostatní
střední
školy
střední školy odb.učiliště
0
0
0

celkem
0

d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
v devátém ročníku
v nižším ročníku
21
2

Část IV .
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a další kontroly
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí
-

nebyla

Veřejnosprávní kontrola – Městys Moravská Nová Ves
- 13. května 2013, bez připomínek
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje
-

Nebyla
Část V.
Rozhodnutí ředitele

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet
odvolání proti tomuto rozhodnutí
Rozhodnutí ředitele
O odkladu povinné školní docházky podle § 37
O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37
Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, k
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2013/2014 : 21
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Počet
5
0
35

Počet odvolání
0
0
0

Individuální integrace
Typ
Nadaná žákyně
Autismus
Celkem

Ročník
3.
3.,7.
-

Počet žáků
1
2
3

. V 3. třídě byla asistentkou k žákovi s autismem L. Helešicová. K žákovi s Aspergerovým
syndromem v 7. třídě byla asistentkou A. Láníčková.

Část VI.
Další údaje o škole
Pracovní stanice – počet
Počet
Počet žáků
Počet pedagogických pracovníků
Pracovní stanice umístěné v počítačových
učebnách
Pracovní stanice umístěné v nepočítačových
učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod.
Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického
pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání
Počet pracovních stanic celkem

skutečnost
209
17
25
14
18
57

Pracovní stanice – technické parametry
Technické parametry stanic
Starší 5 let
Novější – nevyhovuje standardu ICT
Novější – vyhovuje standardu ICT

Počet
3
54

Lokální počítačová síť (LAN) školy
Lokální počítačová síť

standard
ICT

Počet přípojných míst
Sdílení dat
Sdílení prostředků
Připojení do internetu
Komunikace mezi uživateli
Bezpečnost dat
Personifikovaný přístup k datům

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
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skutečnost
100
A
A
A
A
A
N

Připojení k internetu
Služba
Rychlost
Veřejné IP adresy
Neomezený přístup na
internet
Oddělení VLAN (pedagog,
žák)
QoS (vzdálená správa)
Filtrace obsahu
Antispam
Antivir

Hodnota
512/128 a 1024/256
ANO
ANO

Skutečnost
10Mb
Ano
Ano

ANO

Ano

ANO
ANO
ANO
ANO

Ano
Ano
Ano
Ano

Prezentační a grafická technika
Technika
Datový projektor
Interaktivní tabule
Tiskárny
Kopírovací stroj

skutečnost
9
7
8
5

Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence)
programové vybavení
Operační systém

skutečnost
Win
XP,Win7,Win8
AVG
Word 2010
Excell 2010
Power
point.2010
MSpaint
Zoner Calisto
5
IE 9
PSPad
VýukovéTerasoft,
Nová škola,
Fraus

Antivirový program
Textový editor
Tabulkový editor
Editor prezentací
Grafický editor - rastrová grafika
Grafický editor - vektorová grafika
Webový prohlížeč
Editor webových stránek
Programy odborného zaměření

Vzdělávání pedagogických pracovníků v ICT
Typ vzdělávání
Z – Základní uživatelské znalosti
P – Vzdělávání poučených uživatelů
S – Specifické vzdělávání
M - Vzdělávání ICT koordinátorů

skutečnost
12
3
0
1
10

Celkové finanční náklady
zdroj
dotace na žáka
Projekty a granty
Zřizovatel
celkem

2011

2012

192 977
180 000

412 298

2013

Další ukazatele

Diskový prostor na uložení dat pro žáky
Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD,…)
Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty
Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové
prezentace
Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a
službu internetu, které škola určí
Přístup k ICT z domova pro pedagogy
Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo
notebooku v učebnách

skutečnost
100MB
ano
10MB
ne
75

Škola má jednu počítačovou učebnu, která je umístěna na druhém stupni. Učebna je
vybavena počítačovou sítí s 25 pracovními stanicemi, síťovou ČB laserovou tiskárnou a místní
barevnou tiskárnou pro tisk prací žáků. Z každého počítače v učebně je přístup na internet.
Počítačová učebna se postupně obnovuje novými nebo repasovanými počítači. Počítače jsou
využívány kromě výuky informatiky i při zpracování a podpoře jednotlivých školních akcí a
tvorbě školního časopisu .
V současné době je zasíťována celá škola, tím se podařilo dosáhnout pokrytí všech
míst vysokorychlostním přístupem na Internet, první patro je i s přístupem přes wifi.
Pro vyučující je zajištěn přístup do centrální evidence žáků a jejich klasifikace
(dmSoftware) z pracovních stanic v ředitelně, v kanceláři 1. stupně, ve sborovně 1. stupně a
ve sborovně 2. stupně.
Webové stránky naší školy jsou průběžně aktualizovány, nyní obsahují hlavně
informace o aktuálním dění ve škole a také ukázky z tvorby našich žáků. V současné době se
pracuje na inovaci webových stránek, které by měly být spuštěny s novým školním rokem.
Na prvním stupni slouží ve třídách „hnízda“ (2 pracovní stanice s přístupem na
internet) k bezproblémovému využívání podstatné většiny webových služeb současnosti.
Zároveň jsou v obou prvních třídách a v druhé třídě k dispozici interaktivní tabule, na kterých
jsou zejména používány elektronické učebnice a prezentace ve výuce.
Na 2. stupni jsou k dispozici interaktivní tabule ve dvou kmenových třídách a po jedné
v učebně fyziky a informatiky. Při práci s interaktivní tabulí učitelé používají vlastní
prezentace vytvořené v rámci projektu „EU peníze školám“ nebo elektronické učebnice,
případně videoukázky.
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V oblasti výuky ICT trvá zájem o volitelné předměty výpočetní techniky, povinná
výuka se dle ŠVP uskutečňuje v 5. a 6. ročníku s dotací 1 hodiny týdně.
Metodikem a koordinátorem ICT byla Mgr. Hana Grossmannová.
Práce jednotlivých komisí sdružení:
MS I..stupně ZŠ
Činnost 1. stupně se zaměřuje hlavně na vzdělávání žáků dle platných učebních
osnov, ale žáci i učitelé se zapojují do dalších kulturních, vzdělávacích a sportovních
akcí pořádaných v rámci okresu nebo kraje a do různých mimoškolních aktivit.
Velmi úspěšný bývá pro naše žáky štafetový běh Boba Zháňala v Hruškách, letos jsme
v silné konkurenci obsadili 2.místo.
V zimním období zajišťujeme pro žáky v rámci TV bruslení na zimním stadionu
v Hodoníně, na jaře probíhají kurzy plavání v krytém bazénu v Břeclavi.
Dne 7.2.2013 se uskutečnil zápis dětí do 1. ročníku ZŠ. K zápisu se dostavilo 21 dětí,
v září nastoupí 19 nových žáčků do první třídy.
Dvakrát ročně/podzim, jaro/ je pro žáky 4. a 5. tříd připraven dopravní kurz, který je
zaměřen na získávání praktických i teoretických znalostí a dovedností nutných pro
bezpečnou jízdu na kole a pro každého účastníka silničního provozu.
Pro žáky jsme připravili dva projektové dny: Vánoce a vánoční zvyky, Den
Země.
Nejrozsáhlejší akcí pro veřejnost byl Den otevřených dveří 1. června. Návštěvníci
mohli shlédnout výstavku výtvarných prací dětí, které navštěvují výtvarný kroužek,
něco z historie i současnosti požárníků v naší obci, prohlédnout si jednotlivé třídy a
jejich vybavení, seznámit se z výukou pomocí interaktivních tabulí.
Z oblasti ekologie byly pro žáky 1. -5. třídy připraveny naukové programy,
tentokrát i s prohlídkou ZOO v Hodoníně.
Vedoucí učitelkou I. stupně a předsedkyní MS byla Mgr. Ivana Šestáková

Komise výchov
Září:
 Projednání plánu na školní rok 2012/13
 Projednání plánu sportovních akcí na 1. pololetí
 Projednání sportovního vybavení a potřeb do jednotlivých předmětů
 Příprava sportovních akcí v rámci spolupráce ZŠ Hrušky a Týnec
Prosinec:
 Koordinace kritérií hodnocení z výchov na pololetí, zejména hodnocení žáků
zdravotně oslabených a méně nadaných
 Příprava plánu akcí a účast žáků na nich v 2. pololetí
 Příprava školního kola ve šplhu
Duben:
 Příprava návrhu úprav klasifikačního řádu ve výchovách
 Koordinace účasti na Atletických přeborech Podluží
 Informace o vedení hodiny TV s důrazem na hody a vrhy
Červen:
 Hodnocení účasti na sportovních akcích, výsledky a účast
 Koordinace a vybavení sportovních potřeb, pomůcek do výuky ve výchovách
 Klasifikace žáků ve výchovách
12

Název akce
Přespolní běh
Akropole cross

Třída
1.-5.tř

Štafetový běh
Boba Zháněla

1.-5.tř.

Přespolní běh
Břeclav

6.-9.tř.

Trojboj

4.,5.tř.
M.N.V.,Hrušky,Týnec
4.,5. tř. M.N.V., Hrušky,
Týnec
3.-5.tř

Vybíjená
Okresní kolo
Florbal
Okrskové kolo
Florbal
Okrskové kolo
Florbal
Školní kolo šplh
Okresní kolo šplh
Bruslení
Bruslení
Utkání Podluží
Florbal
Atletické přebory
Podluží
Atletické přebory
Podluží

výsledek
3x1.místo
4x2.místo
2x3.místo
2.místo

1.místo
Petra
Pravdová
3. místo
ml.žákyně
1. místo
3.místo
4.místo

3.-5.tř.

4.místo

6.-9.tř.

4. místo

1.5.tř.M.N.V.,Hrušky,Týnec
6.-9.tř.
1.-5.tř.
6.-9.tř.
6.-9.tř.
3. místo
1.-5.tř.

2. místo

6.-9.tř.

2. místo

Vedoucím předmětové komise výchov byla Mgr. Jana Budišová.
Předmětová komise přírodovědných předmětů
Komise průběžně sledovala plnění plánu stanoveného na začátku škol. roku –
zejména časové rozvržení učiva a zpracování tematických plánů do jednotlivých předmětů,
zařazování projektů, uskutečnění plánovaných exkurzí a výukových pořadů, přípravu žáků na
olympiády a soutěže.
Účast žáků a výsledky v jednotlivých soutěžích:
-Matematický klokan - mezinárodní soutěže se zúčastnilo 40 žáků na 2. stupni a 65 žáků na
1. stupni.
Olympiády - umístění v okresních kolech:
-matematická:
kat 7. Poláček Stanislav
11. místo
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-biologická:

katD

Salajková J.
Kučerová V.
Hanzalíková L.

9. místo
13. místo
5. místo

5. roč Tichý M.
6. roč. Ostratický J.
Dvořáčková M.

7. místo
12. místo
16. místo

katC
-Pythagoriáda :

Na škole také proběhla v tomto školním roce testování žáků firmou SCIO v 9. ,7. a 5.
ročníku.
Exkurze a výukové pořady, které žáci v rámci výuky absolvovali:
Tajemný svět Ekvádoru a Galapág – multimediální pořad kino Břeclav
Planetárium Brno – 6. roč.(F, Z)
ZOO Hodonín – 6. 7. 8. a 9.roč.(Př)
Předsedkyní PK byla Mgr. Hana Grossmannová .
PK jazyků a společenských věd
Předmětová komise průběžně sledovala rozvržení učiva a dodržování tematických
plánů, diktátů, slohových prací a kontrolních prací žáků.
Dále konzultovala prospěch žáků se specifickými poruchami, zkracování písemných prací,
doplňovací cvičení místo diktátů a individuální přístup k těmto žákům. Využívání prezentací
a programů vytvořených jako šablony EU.
O jarních prázdninách se komise sešla k projednání tematických plánů a sjednocení
jednotlivých ročníků v návaznosti učiva, čtenářské dovednosti a porozumění textu.
Připravil se návrh na doplnění učebních pomůcek a nákup učebnic.
Před Vánoci se konalo místní kolo olympiády v jazyce českém pro 8. a 9. třídu. Zúčastnilo se
celkem 14 žáků z toho 11 bylo úspěšných řešitelů a do okresního kola nebyl nominován
nikdo.
V průběhu školního roku proběhly dvě besedy v místní knihovně.
Předsedkyní PK jazyků a společenských věd byla Mgr. Soňa Petrjanošová.
Činnost EVVO
Akce, které se konaly v rámci enviromenntální výchovy.
Ekokůň pro žáky 6.tř. v Zámeckém statku v Dolní Rožínce
Sběr starého papíru - podzim 2012
5.-9. května 2013.
Výtěžek je použit na ekologické aktivity a výukové programy žáků.
Sběr starého textilu a obuvi pro firmu Re-Co Czech, které distribuuje do zemí 3. světa.
Výtěžek věnován na aktivity žáků.
Výukové programy v ZOO Hodonín zdarma pro všechny žáky naší školy spojené s prohlídkou
ZOO
Ukázka kanisterapie a výcviku psa odbornou lektorkou pro všechny žáky školy vedené
lektorkou Janou Malinovou z Centra pro výcvik psů Alfa.
Výstava školních zvířat a mazlíčků našich žáků u příležitosti dne otevřených dveří.
Den Země pro 1. stupeň 17.5. 2013, za pomoci žáků 8. – 9. třídy u jezer „Štěrkovna“
Naukové soutěže – biologická olympiáda kategorie C, D – školní a okresní kola
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Podzimní sázení stromků a keřů u ptačího napajedla, které bylo vybudováno na jaře roku
2012 ve spolupráci s firmou Gumotex a o.s. Prostrom.
Veřejná sbírka peněz na adopci zvířete v ZOO Hodonín. Adopce zvířete v ZOO Hodonín
- Výstavba ptačího napajedla ve spolupráci s Prostrom o.s – dotace od Gumotexu Břeclav
Koordinátorem EVVO byla Mgr. Karla Ambrožová.
Spolupráce se ZŠ Hrušky a ZŠ Týnec
Pro školní rok 2012/2013 byl opět vypracován plán spolupráce mezi ZŠ Mor.
Nová Ves, ZŠ Týnec a ZŠ Hrušky.
Z naplánovaných akcí se uskutečnily tyto:
10.10. - Běh Boba Zháňala v Hruškách, naše štafeta získala stříbro.
26.11.- Sportovní trojboj – sedy-lehy, skok z místa, švihadlo
Zúčastnili se žáci 4. a 5. tříd všech tří škol.
3.12. - Mikulášský turnaj ve vybíjené – 1. místo obsadili žáci z Hrušek
14.1. – Soutěž ve šplhu pro žáky 1.-5.tříd proběhla za účasti
všech tří škol
8.4. - Soutěž ve zpěvu a recitaci pro žáky 4.-5.tříd, zúčastnily se
všechny tři školy. Letos se organizace ujala ZŠ Týnec.
17.5. – Den Země – pro žáky 3.- 5.tříd – za účasti ZŠ Mor. Nová Ves,
ZŠ Hrušky, ZŠ Týnec
1.6. - Výtvarná výstava v rámci Dne otevřených dveří, své
výtvarné práce vystavily děti z M. N. Vsi, Hrušek a Týnce
V průběhu měsíců únor - duben probíhal plavecký výcvik žáků 2.a 3.tř.
Mor. Nové Vsi a Týnce.
Koordinátorkou společných akcí byla Mgr. Ivana Šestáková.
Hodnocení spolupráce ZŠ, MŠ a rodinného klubu Brouček
Plán spolupráce byl vypracován na začátku šk. roku. Akce, která se nepodařila
uskutečnit v loňském šk. roce – Rytířské klání, byla zdárně uskutečněna v září spojením s akcí
Dýňobraní.
Další naplánované akce probíhaly v termínu.
Neuskutečnila se akce sportovní dopoledne z technických důvodů.
Poslední školní týden se uskuteční akce – návštěva předškoláků v 1. ročníku a
rozloučení předškoláků v MŠ, které se zúčastní p. uč. první třídy ve šk. roce 2013 / 2014.
Vzhledem k tomu, že jednotlivé složky spolupráce plní úkoly vyplývající ze svých učebních
plánů, bylo by dobré některé akce vynechat, popř. nahradit jinými, které by splnily účel
spolupráce.
Koordinátorkou spolupráce byla Mgr. Jana Komosná.

Kulturní a jíné akce
p.č.
měsíc
Název akce
1.
prosinec Vánoce v různých zemích
2.
prosinec O dvanácti měsíčkách
3.
květen
Soud
4.
listopad Program pro seniory
5.
prosinec EKO- výcvik psů

třída
6.
5.-9.
9.
1.st.
1.st.
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Pozn.

učitel
Tu,Ti
všichni
Br,Bu
Sa
všichni

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

prosinec
prosinec
únor
březen
březen
duben
duben

Etické dílny
Vánoční zpívání v obci a na schodech
Dentální hygiena
Vystoupení skup. Ondráš
Knihovna
Recitace a zpěv- tř. kolo
H.CH.Andersen- Pohádkový večer

4.tř., 5.tř
1.st.
1.st.
1.st.
1.st.
1.st.
1.st.

Ko, Bu
Ja
všichni
všichni
všichni
všichni
Všichni

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

květen
květen
květen
červen
červen
březen
duben
květen
červen
prosinec

Mikulčice- cyklovýlet
Cigaretka Retka
EKO- ZOO Hodonín
Den otevřených dveří
Wester.městečko- Boskovice
Ondráš
Noc a Andersen
Den otevřených dveří
Cyklovýlet
Výstava betlémů

4.tř.
1.A,B,2.tř.
1.st.
1.st.
2.,3.tř.
5.-9.
5.tř.
5.tř.+2.st.
5.tř.
5.tř.

Ko
Fa,Še,Ja
všichni
Fa,Še,Ko,Ja
Ja, Mt
všichni
Bu
všichni
Bu
Bu

Školská rada a její činnost
Školská rada pracovala ve složení:
zástupci pedagogického sboru:

zástupci zřizovatele:

zástupci rodičů žáků:

Mgr. Jana Bravencová – předsedkyně
Mgr. Jana Komosná – zapisovatelka
Ivana Salajková
Eva Gréeová
Milan Valihrach
Mgr. Bc. Marek Košut
Monika Kurcová
Pavel Matoušek
Mgr. Hana Janulíková

Obecní úřad nominoval nového člena školské rady. Za odstupujícího Ing. Radka Vaňka byl
jmenován členem školské rady Mgr. Bc. Marek Košut.
Školská rada se sešla 2x – 11. 10. 2012 a 20.6. 2013
Ve školním roce 2012/2013 školská rada projednala a schválila:
 výroční zprávu školy za rok 2011/2012
 změny v klasifikačním řádu výchov
projednala:
 hospodaření školy v roce 2011/2012
 koncepci rozvoje školy
 průběh a organizaci příměstského tábora
 projednala změny ve školském vzdělávacím programu
 změny ve školním řádu školní družiny
 připomínky členů rady k chování žáků – zejména mimo školu
 nutnost nominovat nového člena rady za odstupujícího Pavla Matouška
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Část VII.
Poradenské služby v základní škole
1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)
a) počty

výchovný poradce
školní metodik prevence

fyzický
počet
1
1

kvalifikace,
specializace
Studium VP
Studium MP

dosažené vzdělání
vysokoškolské
vysokoškolské

b) věková struktura
do 35 let

35 – 50 let
1
1

Výchovný poradce
Školní metodik prevence

50 let – důch. věk

c) další
Ve školním roce 2012/ 13 bylo odesláno do pedagogicko – psychologické poradny na
vyšetření z prvního stupně 14 dětí, z druhého stupně bylo odesláno 12 žáků na kontrolní
vyšetření. Většina dětí vyšetření absolvovala. Začínají se objevovat stále více případy
vyšetření na přání rodičů /3 / nejen pro výukové, ale hlavně pro kázeňské problémy dětí.
V tomto školním roce jsme měli tři integrované žáky – ve třetí třídě mimořádně
nadaná žákyně a autista, v sedmé třídě žák se specifickými poruchami učení, kterému byl
loni v lednu diagnostikován Aspergerův syndrom. V obou třídách pracují s autisty asistentky.
Po konzultaci s rodiči byla nadané žákyni věnována individuální péče.
Povinnou školní docházku ukončilo 23 žáků, z toho 1 žákyně v 8. třídě, 1 žák z 5.tř.
odešel na gymnázium v Břeclavi. Všichni žáci 9. třídy (21) budou pokračovat ve studiu na
vyšším stupni:
1 žák na gymnáziu z 5. třídy
14 žáků na středních odborných školách
7 žáků na středních odborných učilištích
1 žákyně z 8.tř. se nedostala na SOU
Většina žáků byla přijata v prvním kole, ale někdy na obor, který neměli na prvním
místě, proto využili možnosti podat další přihlášku. Výchovná poradkyně zároveň pracovala
jako poradce pro volbu povolání. Při škole pracoval 1 dyslektický kroužek na 1. stupni, kam
docházelo celkem 18 žáků. Řešili jsme 2 případy záškoláctví a 1 případ dlouhodobé
neomluvené nepřítomnosti.
Průběžně se řešily výchovné a výukové problémy ve spolupráci s rodiči žáků na
mimořádných schůzkách. 8 krát se sešla výchovná komise k jednání s rodiči žáků,
s některými opakovaně, řešila se i vážná porušení školního řádu, omlouvání časté
nepřítomnosti.
Žáci 9. třídy absolvovali prohlídku veletrhu dalšího vzdělávání v rámci volby povolání a
besedy na Okresním úřadu práce v Břeclavi. Pro volbu povolání jsme zakoupili počítačové
programy. Uspořádali jsme zvláštní schůzku s rodiči.
Výchovnou poradkyní na škole byla Mgr. Soňa Petrjanošová .
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Hodnocení Minimálního preventivního programu
MPP je rozčleněn na dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle
1. Dlouhodobé cíle: jedním z těchto cílů je prohlubovat v žácích sociální kompetence, soužití
v kolektivu
 Počítačové testování v rámci projektu Socioklima třídy – 3 dotazníky, mapující
vztahy ve třídách (žák-učitel, žák-žák). Hodnocení v rámci třídy, školy- práce tř. uč.
s kolektivem, práce ŠMP s tř. uč., konzultace Mgr. Mikulková- tř.uč., MP, vedení
školy, rodiče
 V rámci výuky prohlubování povědomí o SPJ a jejich následcích – tř. uč., vyučující
 Komunikace v rámci třídy, školy- schránka důvěry, třídnické hodiny, besedy s žáky
2. Střednědobé cíle: zlepšení klimatu tříd
 Pokračování v práci s programem Socioklima – Mgr. Mikulková (viz. výše)
 Nedaří se zapojit rodiče do akcí tříd a školy
3. Krátkodobé cíle:
 vyhodnocování Socioklimatu třídy 2x ročně
 týmové řešení problémových situací (tř. uč., VP, MP, rodiče)
 zapojení žáků do akcí a projektů zdravý životní styl
 práce s třídním kolektivem, zejména utvářející se kolektiv 6. tř. (Ekokůň, Mgr.
Mikulková – Socioklima třídy), 5. tř. – Socioklima: „Co je to kamarádství, Co už není
legrace“, pravidelné třídnické hodiny- komunitní kruh
 Etické dílny – 2x (Vztahy rodič- dítě, kamarád-kamarád)
 Beseda OSPOD
 Přednáška Mgr. Polenského – rodiče 7. tř. – Vztahy v kolektivu, Žák se speciálními
vzdělávacími potřebami v kolektivu
 Beseda s rodiči 7. třídy – viz předchozí
 Návštěva okresního soudu – 9. třída
 Přednáška Mgr. Petrášové – žáci se SPU
 Přednáška Mgr. Mikulková – žák x rodič, následně beseda rodičů
 Průběžné hodnocení sociálně patologických jevů na poradách školy
 Nedaří se uskutečňovat pravidelné třídnické hodiny a aktivně do nich zapojovat žáky
 Zapojit více rodiče žáků do aktivit prevence
Metodikem prevence byla Mgr. Jana Budišová.

Část VIII.
Závěr
Zahájení nového školního roku jsme začali slavnostním nástupem všech žáků na hřišti
školy za účasti vedení městyse. Po slavnostním zahájení odvedli žáci 9. tříd své nejmladší
spolužáky – prváčky – do jejich tříd na druhou budovu školy. Na konci školního roku prvňáčci
vrátili deváťákům jejich přivítání a v červnu se s nimi slavnostně rozloučili.
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Práce školy se řídila Ročním plánem školy, který byl rozpracován do jednotlivých
měsíců. V plánu byly vytýčeny 3 hlavní úkoly školy:
1. Kvalita výuky českého jazyka – čtení s porozuměním, sloh – přechází i do příštího
školního roku, mezery máme v porozumění textu a v úrovni výuky slohu
2. Sjednocení klasifikace – I. a II. stupeň – ve výchovných a naukových předmětech větší
problémy nejsou, nedostatky přetrvávají v nejednotné klasifikaci jazyků
3. Úprava „ Pravidel pro hodnocení výsledků práce žáků“ – úkol byl splněn
Navíc byly zpracovány následující plány:
 Spolupráce s ZŠ Týnec a Hrušky
 Spolupráce s MŠ Moravská Nová Ves
 Spolupráce s občanským sdružením Brouček Moravská Nová Ves
Škola pokračovala ve výuce podle nového vlastního učebního programu nazvaném
„ŠKOLA PRO ŽIVOT“. Vyučovalo se podle něj ve všech ročních. Ve ŠD byla otevřena dvě
oddělení družiny.
K lepší spolupráci s rodiči a žáky dále pracovaly dva poradní orgány ředitele. Rada
rodičů, kde jsou zástupci z řad rodičů žáků všech tříd, a Rada žáků (školní parlament), kde
jsou zástupci žáků 3. – 9. třídy., které se scházely pravidelně 1x za 1 - 2 měsíce.
Firmou SCIO byly testovány 3., 5., 7. a 9. třídy z těchto oblastí: Čj, Ma, cizí jazyk a OSP
(obecné studijní předpoklady). Ve všech oblastech naši žáci dosáhli převážně průměrné (Ma)
až podprůměrné výsledky (Čj), kromě 3. třídy, kde byly výsledky v Čj nadprůměrné a v Ma
mírně nadprůměrné. V 5. třídě jak testy SCIO, ale i testy MŠMT, odpovídají průměru i
výsledkům žáků ve škole. U 7. ročníku v porovnání s testy před 2 lety byly výsledky stejné.
V 9. třídě byly výsledky Scio i MŠMT testů podle očekávaní velmi slabé, Zde se oproti minulé
9. třídě projevilo, že v 5. třídě odešli téměř všichni nadaní žáci na víceletá gymnázia nebo do
specializovaných tříd. Znovu se potvrdila zkušenost, že pro vycházející žáky je červnový
termín nevyhovující přímo demotivující.
Během celého školního roku pokračovala obnova pomůcek, nábytku, dobudování
počítačové sítě aj. Pokračovalo se v projektech:
 „Mléko do škol“; projekt na 2. stupni zajišťovala paní Synková, na 1. stupni
p. Salajková
 „Ovoce do škol“; projekt na 1. stupni zajišťovala vychovatelka paní Salajková.
 Byla vybavena novým nábytkem učebna a kabinet Př a Ch
 Výměna podlah ve třech třídách
 Instalace meteorologické stanice
 Zakoupení interaktivní tabule do první třídy a 1 ks pylonové tabule
 Oprava a nátěry na školním hřišti
 Výměna kotlů, oprava ústředního topení a podlah
 Pořízení propagačních triček pro žáky
 Generální oprava střechy na budově č. 4
 Výměna košů na multifunkčním hřišti
 Nové www stránky
Škola pořádala tradiční velké akce: ples školy, lyžařský kurz, plavání pro žáky 2.a 3.
třídy a kvalifikaci na Mistrovství republiky v mažoretkovém sportu. Vynikající akcí byl Den
otevřených dveří školy spojený s 30. výročím modelářského kroužku. Díky výstavy modelářů
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a vojenské techniky navštívilo školu přes 300 občanů. Mimo výstavy modelářů, bylo velmi
vhodně prezentováno vybavení školy, moderní výuky s interaktivní tabulí aj.
Škola je přihlášena do programu EU peníze školám a byla úspěšná s projektem
„Zvyšování kvality“, jehož schválení nám přináší možnost čerpat finanční prostředky ve výši
1.232.104,- Kč v termínu od 1.9. 2011 do 28.2. 2014. V současné době pedagogičtí pracovníci
zpracovávají šablony. Část peněz se čerpalo na zakoupení interaktivních tabulí, zakoupení
notebooků pro vyučující, školení jazyků .
Zavedli jsme nový projekt „Ideální třída“, do kterého je hlavně zařazen Ekokůň. Je to
společný týdenní pobyt žáků 6. tříd ve Staré Rožínce, kde půl dne žáci dělají ekologické
aktivity a druhou polovinu se učí jezdit a starat o koně. Účelem tohoto pobytu je, aby se
poznali žáci z Mor. Nové Vsi hlavně s novými žáky z Hrušek a Týnce. Aby se předcházelo
negativním jevům v nově utvářeném kolektivu, ale také i v dalších třídách. S žáky i rodiči
pracuje sociální pedagožka.
O prázdninách jsme uspořádali ve spolupráci s Brontosaurem „ Příměstský tábor“ pro
děti prvního stupně, o který byl velký zájem.
Školní rok byl ukončen slavnostním vyřazením absolventů školy v obřadní síni
městyse Moravská Nová Ves.

Mgr. Jan Hanáček
ředitel

V Moravské Nové Vsi dne 2. září 2013
Projednáno se všemi pracovníky školy: 2. září 2013
Schváleno ve školské radě: 16. října 2013
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