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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 žáci druhého stupně a vedení
školy. Škola je úplná s 12 třídami a vzdělávalo se v ní v letošním školním roce 227 žáků, které
vyučovalo 19 pedagogů. Součástí školy je oddělení školní družiny, která sídlí v budově mateřské
školy a školní klub, který využívá prostor školy, školní hřiště a budovu č.117. 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
Obec Moravská Nová Ves
Mgr. Jan Svítil
519 342 205 ,519 343 961
zsmnves@seznam.cz

základní škola
školní družina
školní klub

kapacita 397
kapacita 100
kapacita 90

Pedagogický sbor :
ŘŠ : Mgr. Jan Svítil
ZŘŠ : Mgr. Soňa Petrjanošová
1. tř.
2. tř.
3. tř.
4. tř.
5. tř.
6. tř.
7. A
7. B
8. A
8. B
8. C
9. tř .

Mgr. Ivana Šestáková
Mgr. Vlasta Frýdková
Mgr. Miroslava Jančálková
Mgr. Vlastimila Matúšková
Mgr. Jana Komosná
Mgr. Hana Grossmannová
Mgr. Dana Boltnarová
Mgr. Markéta Tučková
Mgr. Karla Ambrožová
Mgr. Jana Bravencová
Mgr. Radomíra Spáčalová
Mgr. Věroslava Hesová
Bc. Svatoslava Tomanová
Mgr. Marta Majorová
Jana Budišová
PaedDr. Ladislav Schwartz

ŠD :

Ivana Salajková

19 žáků
14 žáků
27 žáků
11 žáků
23 žáků
26 žáků
15 žáků
14 žáků
19 žáků
15 žáků
19 žáků
25 žáků
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IZO: 102255466
IZO: 118400274
IZO: 118401084

Školní rok
2008/2009

Počet tříd

1.stupeň
2.stupeň
Celkem

Počet žáků

Průměrný počet žáků na třídu

5

Počet
ročníků
5

93

18,60

7

4

134

19,14

12

9

227

18,92

Celkový počet žáků v 1. ročníku: 19
Rada školy byla zřízena.
Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
Název zvoleného vzdělávacího
programu
Základní škola
Škola pro život

Číslo jednací

V ročníku

16847/96-2
364/2007

3.,4.,5.,8., 9.
1.,2.,6.,7.

Školní družina
ŠD
Celkem

počet oddělení ŠD
1

počet dětí v ŠD
81

počet vychovatelů ŠD
Fyzicky
1
Přepočteno 1,00

Z činnosti školní družiny:
Činnost ŠD se řídí celoročním plánem práce. Má stanovený režim dne, kde jsou zařazeny
všechny výchovné činnosti.
V odpočinkové činnosti – děti relaxují při tiché hudbě, přečteme si pohádku nebo pohádkový
příběh.
V rekreační činnosti si děti hrají dle vlastních zájmů a zálib, podle počasí jdeme na dvorek,
vycházku nebo máme tělovýchovnou chvilku.
Pak následuje hlavní zájmová činnost. Může být pracovně-technická, sportovní, přírodovědná,
estetická, společensky prospěšná.
Vyrábíme, soutěžíme, kreslíme a malujeme, zpíváme, pozorujeme přírodu, zkrášlujeme
prostředí ŠD, opakujeme základy slušného chování, upevňujeme vztahy mezi dětmi. Příprava na
vyučování probíhá formou didaktických her, ve kterých opakujeme a prohlubujeme vědomosti
získané ve škole.
Vychovatelka školní družiny
Ivana Salajková

Školní klub

ŠK
celkem

počet oddělení ŠK
9

počet dětí v ŠK
74
4

počet vychovatelů ŠK
12

Přehled zájmových útvarů a jejich vedoucích:
Modelářský kroužek
Redaktorský kroužek
Mažoretky
Zdravotnický kroužek
Atletika
Gymnastika
Rybářský kroužek
Dramatický kroužek
Sebeobrana

Jaroslav Čech
Soňa Petrjanošová
Lenka Kostovčíková , Zora Brančíková
Jana Komosná
Jana Budišová
Věra Šimáčková, Ivana Salajková
Jan Hasil, Mário Pintera
Pavel Zugar
Ladislav Schwartz

Školní aktivity – kroužky na 1.stupni a jejich vedoucí:
Jazyk anglický
Rukodělný kroužek
Pěvecký kroužek
Výtvarný kroužek
Kroužek němčiny

Ivana Šestáková
Miroslava Jančálková
Vlastimila Matúšková
Ivana Šestáková
Vlasta Frýdková

Během školního roku 2008/2009 kromě pravidelných schůzek jednotlivých kroužků, v nichž
se žáci zabývali činností pro tento kroužek charakteristické, bylo uskutečněno mnoho soutěží a
sezónních akcí.
Členové modelářského kroužku se zúčastnili modelářských soutěží, připravili také výstavu
modelů na akci obce Den řemesel. O tuto výstavu je ze strany veřejnosti velký zájem a stává se
z ní tradice. Ve dnech 6. až 14. června proběhla za účasti členů modelářského kroužku výstava
železničních modelů a kolejišť u příležitosti 170. výročí příjezdu prvního vlaku do Břeclavi
v Dělnickém domě v Břeclavi,výstavu zahájily naše mažoretky.
Redaktorský kroužek se zabýval především vydáváním školního časopisu, který žáci nazvali
Blecha. Zveřejňovali zde své příspěvky, informovali spolužáky o akcích školy, o zajímavostech
doma i ve světě, doplňovali vše hádankami a křížovkami .
Mažoretky jsou nedílnou součástí všech velkých událostí – tanečních soutěží, společenských
a sportovních akcí. Zájem o tuto zájmovou činnost je stále velký. Svědčí o tom počet
přihlášených dětí. Letos děvčata postoupila do celorepublikového finále ČR – juniorky v Hronově,
seniorky ve Vyškově.
Schůzky zdravotnického kroužku probíhaly pravidelně. Letos se opět mladí zdravotníci
účastnili okresního kola zdravotnické soutěže – v kategorii mladších obsadili 3. místo, v kategorii
starších 1. místo a postoupili do krajského kola v Brně.
Rybářský kroužek připravoval žáky jak po stránce teoretické (biologie ryb, znalost
rybářského řádu), tak po stránce praktické (lov ryb). Členové se zúčastnili rybářských závodů
v Mikulčicích.
Kroužek gymnastiky se těší stále většímu zájmu ze strany žáků. Především menších dětí.
Ke konci školního roku kroužek připravil hodinové vystoupení pro své spolužáky a pedagogy.
Sportovní kroužek – tréninky probíhaly dvakrát týdně. Žáci se připravovali především na
závody. V tomto školním roce se zúčastnili např. Běhu Boba Zháňala v Hruškách, přespolního běhu
v Břeclavi, okresního kola ve šplhu, Břeclavské laťky, Hustopečské laťky, Čejkovické laťky,
okresního přeboru ve čtyřboji družstev v atletice, okresních přeborů atletiky jednotlivců,
Memoriálu Petra Bělohoubka v Mikulčicích.
Členové dramatického kroužku na schůzkách studovali divadelní představení
Ať žijí duchové.
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Sebeobrana – pod vedením zkušeného instruktora (pana učitele Schwartze) se žáci učili
základům sebeobrany. Zájem byl nejen z řad chlapců, ale také děvčat.
Pravidelně se naši žáci účastní a zapojují do ekologických akcí. Paní učitelka Ambrožová
připravila den plný soutěží a her pro žáky prvního stupně naší školy - Den Země. Zúčastnili se ho i
žáci základních škol v Týnci a Hruškách. Pod jejím vedením byla žáky naší školy (na akci obce Den
řemesel) instalována výstava domácích mazlíčků.
Ve škole po celý rok probíhal pravidelný sběr PET lahví, hliníku a pomerančové kůry
(1. stupeň, paní učitelka Šestáková).
Většinou v režii starších žáků byly připraveny večírky u příležitosti svátků a významných
událostí školy.
V tomto školním roce proběhl třetí ročník mistrovství ČR v mažoretkovém sportu
(kvalifikace). Soutěž byla pořádána ve spolupráci s Úřadem městyse Moravská Nová Ves, neméně
si ceníme podpory (materiální, finanční, organizační) všech sponzorů, rodičů a dětí, bez kterých
by tato akce nebyla tak úspěšná. Především nás těší pochvala a uznání za organizaci od ředitele
soutěže v mažoretkovém sportu – pana Necida.
Andrea Láníčková, vedoucí školního klubu

Část II.
Údaje o pracovnících školy
1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.
Celkový počet pedagogických pracovníků
20
Z toho odborně kvalifikovaných
18
dle z.č. 563/2004 Sb.

100%
86%

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk. roce 2008/09 nastoupili na školu:
1 – PaedDr. Ladislav Schwartz - Tv
3.

Počet
0

učitelů

studujících,

kteří

ve

školním

roce

2008/09

nastoupili

na

školu:

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2008/09 odešli ze školy:

3 – Mgr. Věroslava Hesová odešla do důchodu, Mgr. Danuše Boltnarová, Mgr. Svatoslava
Tomanová

5. Nepedagogičtí pracovníci /správní / - počet : 7 / 4,59/
6. Věkové složení učitelů
Věk

Učitelé

Do 35 let
35-50 let
Nad 50 let
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
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Muži
1
1
-

Ženy
2
11
4
-

2

17

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Typ kurzu
Studium speciální pedagogiky
Studium JA
Prevence a řešení šikany
Metodika a rozvoj jazyk.výchovy
Pravidla a kriteria hodnocení žáků
Zákony, vyhlášky a paragrafy v řed. praxi
Změny ve školském zákoně
Motivační náměty ve výuce zeměpisu
Základní norma zdravot. znalostí
Jak modernizovat výuku dějepisu
Netradiční výtvarné techniky
Základní kurz snowboardingu
Školní zralost
Problematika SPU
Učební styly žáka
Profesní průprava zástupců ředitelů škol
Jak pracovat s šikanou na školách
Tvořivé a činnostní učení ve fyzice
Vandalismus – PPP Břeclav
Praktické ukázky reedukací SPU
Tančící stoly,výtv. výchova
Školní legislativa
Asociace ředitelů
Ředitelské paragrafy
Přijímací řízení
Co je vnitřní evaluace školy
Novely právních předpisů
Novela ZP
Aktuální stav školské legislativy
Prevence patologických jevů
FKSP a sociální fondy
Zákoník práce

Počet zúčastněných pracovníků
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
32

Celkem

8. Romský asistent ani jiný asistent ve školním roce 2008/09 na škole nepracovali.
Část III.

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

Počet žáků

1.
2.

19
14

Prospělo s
vyznamenání
17
14
7

Neprospělo
0
0

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

27
11
23
94

22
8
8
69

1
0
0
1

25
30
51
25
131

7
9
17
3
26

1
0
5
0
6

Celkem za školu

225

95
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2.Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování

Počet

% z počtu všech žáků školy

2

11

4,89

3

0

0

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2008/09
průměr na jednoho žáka: 0,08
4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 a 14)
se neuskutečnilo.
5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Gymnázia
Školní rok 2008/09
Počty přijatých žáků

4 leté
studium

6 leté
studium

8 leté
studium

1

0

3

SOŠ

SOU

Konzervatoř

19

7

-

6. Počet absolventů
Ročník

Počet žáků

9.ročník
nižší ročník
Celkem

25
2
27

Část IV .
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2008/2009 neproběhla kontrola České školní inspekce .
V srpnu byl odeslán ŠVP Škola pro život ke kontrole elektronicky – nebyly shledány závažné
nedostatky a na doplnění se pracuje.
Veřejnosprávní kontrola – Městys Moravská Nová Ves
8

26.05.2009 Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně, viz protokol
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje
18.06.2009 Nebylo zjištěno porušení právních předpisů
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, 5

Počet
8
2
33

Počet odvolání
0
0

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2008/09 :
2. Individuální integrace
Typ postižení
Vývoj. poruchy učení
Tělesné postižení
Celkem

Ročník

Počet žáků

7.
-

1
1

Část VI.
Další údaje o škole

Výchovné poradenství 2008/2009
Ve školním roce 2008 / 09 bylo odesláno do pedagogicko – psychologické poradny na
vyšetření 31 dětí, většina dětí vyšetření absolvovala. Několik rodičů se do poradny nedostavilo.
Začínají se objevovat stále více případy vyšetření na přání rodičů / 5 / , většina pro kázeňské
problémy dětí. Se dvěma žáky a jejich rodiči proběhlo jednání v Břeclavi na OSPODu, výsledkem
bylo, že jeden žák se přestěhoval od otce zpátky k matce. Problémy s druhým se jen mírně
zlepšily. Nejméně 1krát za 14 dní byla svolána výchovná komise za účasti rodičů, řešila problémy
s kázní a prospěchem.
V tomto školním roce jsme měli pouze jednoho integrovaného žáka – tělesné postižení,
vozíčkář, měl k dispozici vlastní notebook. Pomoc asistenta odmítal, přestože byl doporučen.
Po konzultaci s matkou mu byla poskytována pouze individuální péče, příprava zápisů, spolužáci
pomáhali s přesuny.
Povinnou školní docházku ukončilo 27 žáků, z toho 2 v 8. třídě. Všichni pokračují ve studiu
na vyšším stupni.
1 žák na gymnáziu, z 5. třídy 3 žáci
18 žáků na středních odborných školách
1 žák učební obor s maturitou
7 žáků na středním odborném učilišti
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Problémy působil nový způsob přijímání žáků, hlavně rodičům. Pouze 12 žáků bylo přijato v prvním
kole, ale většinou na obor, který neměli na prvním místě, proto využili možnosti podat další
přihlášky v dalších kolech a po přijetí rušili zápisové lístky na školách, kam byli přijati v 1. kole.
Výchovná poradkyně zároveň pracovala jako poradce pro volbu povolání.
Při škole pracovaly 2 dyslektické kroužky, kam docházelo celkem 18 žáků.
Řešili jsme 2 případy záškoláctví do 10 hodin, 3 případy dlouhodobé neomluvené
nepřítomnosti.
Průběžně se řešily výchovné problémy, z toho nejvážnější šikana mezi chlapci v 6. třídě ve
spolupráci s rodiči žáků na mimořádných třídních schůzkách. 8 krát se sešla výchovná komise
k jednání s rodiči žáků, s některými opakovaně, řešila se vážná porušení školního řádu, omlouvání
časté nepřítomnosti.
Žáci 8. a 9. tříd absolvovali prohlídku veletrhu dalšího vzdělávání v rámci volby povolání.
Pro tuto oblast vzdělávání jsme zakoupili počítačové programy. Uspořádali jsme zvláštní
schůzku s rodiči.
Mgr. Věroslava Hesová , výchovná poradkyně

Výpočetní technika

ICT na naší škole (2008/2009)
Oblast výpočetní techniky je na naší škole důležitou součástí vzdělávání a výchovy žáků,
vzhledem k používání PC v každodenní praxi žáků i pedagogů. Důraz je kladen na praktickou
činnost na počítačích v základních kancelářských a grafických programech, zvládnutí základních
počítačových dovedností, vyhledávání a zpracování informací (především z Internetu) .
Používání získaných znalostí a dovedností v běžné školní výuce a přípravě na vyučování se daří
stále zvyšovat. Zapojení výpočetní techniky do ostatních výukových předmětů se opět proti
minulému roku zvýšilo, především díky využití e-learningových projektů a výukových programů.
Nejčastějším produktem jsou referáty a prezentace.
Na škole je v provozu 28 PC, všechny jsou propojeny do sítě s internetovým připojením,
1 notebook, 2 dataprojektory, 7 tiskáren. Začátkem roku 2007 bylo připojeno 6 počítačů
1. stupně (umístěny po jednom ve třídách) do sítě s 2. stupněm. Toto propojení bylo velmi
problematické, s častými výpadky. Nyní je realizováno spolehlivějšími prvky a postupně
prověřováno. Ve školním roce 2007/2008 byla také zakoupena a zprovozněna interaktivní tabule
v učebně PC, 5 nových počítačů a barevná laserová tiskárna pro kvalitnější tisk prací žáků.
Chod sítě zabezpečuje smluvně firma Autocont v projektu iDva - Klasik, kdy ve spolupráci se
správcem na škole, se většinu problémů dařilo řešit dálkovou správou.
Cílovým stavem je navyšování počtu PC v učebně 2. stupně až na počet 26, dobudování sítě a
přípojných míst v ostatních odborných učebnách, kabinetech a třídách, zakoupení další
interaktivní tabule a postupné nahrazování starších PC novými.
Mgr. Hana Grossmannová, ICT metodik

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

zástupci zřizovatele:

Mgr. Jana Bravencová – předsedkyně
Mgr. Jana Komosná – zapisovatelka
Ivana Salajková /za Lenku Helešicovou/
Marie Salajková
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zástupci rodičů žáků:

Božena Peterková
Ing. Pavel Zugar
Monika Kurcová /za Lenku Cabalovou /
Pavel Matoušek
Ing. Radek Vaněk

Školská rada se sešla dvakrát.
23. 10. 2008

-

17. 6. 2009

-

projednání a schválení výroční zprávy školy za šk rok 2007/2008
doplnění školské rady o nového člena z řad rodičů
připomínky k chodu školy
seznámení s rozpočtem
rekonstrukce 1.stupně
problém zrušení pevné linky na 1.stupni
zápis do 1. třídy
řešení šikany v 6. Třídě
nedostatek financí k rekonstrukci kotelen
otázka odvolání ředitele školy
poděkování za práci v radě všem dosavadním členům
Mgr. Jana Bravencová, předsedkyně školské rady

Ekologie a environmentální výchova
EVVO – environmentální výchova vzdělání a osvěta je již dnes nedílnou součástí
vzdělávacího systému a života lidí. Ve škole je úkolem nejen naučit děti základním pravidlům a
návykům důležitým pro ochranu životního prostředí, ale také jak být prospěšným pro naši generaci
a i pro generace příští. Naše škola se o tento princip snaží již několik let. Pořádáme různé akce,
soutěže, výukové programy v rámci EVVO.
V jarních měsících byla zrealizována - Učebna v přírodě – v parku před školou a byla
využívána ke konci školního roku za příznivého počasí pro výuku.
Biologická olympiáda – Mgr. Karla Ambrožová je garantem pro okresní kola žáků ZŠ a víceletých
gymnázií.
V kategorii C ( 8.-9. tříd) Jan Frýdek obsadil 9. místo a Dominik Skokan 10.místo
v okresním kole soutěže.
.
V kategorii D ( 6.-7. tříd) Jiří Marák obsadil 2. místo v okresním kole soutěže
a Lukáš Kubát 9. místo
Výukové programy – pro žáky 2.-5. třídy přivezli programy do školy lektoři VIS Bílé Karpaty
Veselí nad Moravou. Žáci 6. – 9. tříd navštívili program v CEV Pálava v Mikulově.
Sběr PET lahví, hliníku a tetrapaků- celkem nasbíráno 23 571 lahví, 6935 tetrapaků,
42,6 kg hliníku.
Třídění odpadu ve třídách – praktikujeme 9. rokem v každé třídě.
Exkurze 9.třídy do Velkých Pavlovic- třídírna odpadů HANTÁLY
Den Země – proběhl letos již po osmé v prostoru u Kyjovky a „Pátého“. Organizačně pomáhali
žáci 8. a 9. tříd, zúčastnili se žáci naší školy 3. – 5. třídy i žáci ze ZŠ Týnec a Hrušky.
Výstava zvířátek - při Dni řemesel 1. května proběhla ukázka chovů čistokrevných zvířat členů
ČSCH v Moravské Nové Vsi, chovy ze školní „minizoo“ a domácí mazlíčci našich žáků.
Vysazování stromků s občanským sdružením Prostrom na podzim 2008, „hnízda“ keřů a stromků
u silnice směrem na Hrušky.
Sčítání dravců na podzim 2008 ve spolupráci s občanským sdružením Prostrom v okolí obcí
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Moravská Nová Ves, Týnec, Hrušky.
Projektový den – Den Země pro 2. stupeň na téma Evropa.

Z činnosti 1.stupně ZŠ - šk. rok 2008/2009

Mgr. Karla Ambrožová

Nový školní rok byl zahájen 1. září 2008. Toto datum bylo nejdůležitější pro 19 nových
žáčků, kteří nastoupili do 1. ročníku ZŠ. Celkem 1. stupeň navštěvovalo 94 žáků v pěti ročnících.
Činnost 1. stupně se zaměřuje hlavně na vzdělávací činnost dle platných učebních osnov, ale žáci i
učitelé se zapojují do dalších kulturních a sportovních akcí a různých mimoškolních aktivit.
Každý z učitelů vede nejméně jeden ze zájmových kroužků, ve kterých mohou děti
rozvíjet svoje schopnosti a dovednosti.
Jsou to tyto kroužky: jazyk německý – p. uč. Frýdková
logopedie – p. uč. Frýdková
jazyk anglický – p. uč. Šestáková
výtvarný kroužek – p. uč. Šestáková
rukodělný kroužek – p. uč. Jančálková
pěvecký kroužek – p. uč. Matúšková
zdravotnický kroužek – p. uč. Komosná
dyslektický kroužek – p. uč. Komosná
Pěvecký kroužek pravidelně vystupuje na školních i veřejných akcích v obci.
Výtvarný kroužek uspořádal už několik výstav a práce dětí se setkávají se značným ohlasem.
Žáci 1. stupně se zapojují také do okrskových, okresních či krajských soutěží.
Zdravotnický kroužek se pravidelně účastní Zdravotní soutěže v Břeclavi a každoročně získává
některé z umístění na stupních vítězů.
Velmi úspěšný bývá pro naše žáky i štafetový běh Boba Zháňala v Hruškách.
Další z úspěchů získáváme ve vybíjené v Lanžhotě, v Dopravní soutěži v Břeclavi, v atletických
přeborech Podluží, ale také v matematické soutěži KLOKÁNEK, kde žáci naší školy obsadili
2. a 3. místo v okrese.
Zúčastnili jsme se také výtvarné soutěže „Voda živá“ pořádanou VAK Hodonín, ve které
jsme získali spoustu hodnotných cen.
V zimním období zajišťujeme pro žáky v rámci TV bruslení na zimním stadionu v Hodoníně, na
jaře zase kurzy plavání v krytém bazénu v Břeclavi.
V letošním školním roce se žáci 1. stupně zúčastnili týdenního pobytu ve škole v přírodě na
Nekoři v Orlických horách.
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 dopravního provozu.
Nejdůležitější a nejrozsáhlejší akcí ve šk. roce 2008/2009 byla rekonstrukce budovy
1. stupně. Výuka žáků byla zajištěna bez omezení v prostorách školní družiny a budovy 2. stupně
ZŠ. Rekonstrukce trvala 3 měsíce a její výsledky mohli občané naší obce posoudit na Dnu
otevřených dveří v rámci Dne řemesel 1. 5. 2009. Během letních prázdnin dostala budova i nový
kabát.
Za kolektiv ped. pracovníků 1. stupně
Mgr. Ivana Šestáková
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Sportovní aktivity žáků ve školním roce 2008/2009
Přehled sportovních akcí a účast našich žáků ve školním roce 2008/09
První ze sportovních akcí bylo okresní kolo v přespolním běhu, které se uskutečnilo
začátkem října v Břeclavi. Zúčastnilo se jej celkem 23 žáků a žákyň druhého stupně a nejlepšího
úspěchu dosáhla Nikola Vašková ze 7. A. Další měsíc následoval turnaj ve florbalu,kde jedno
z družstev chlapců obsadilo 3.místo. Lednem začala série výškařských závodů. Jako první
proběhlo Hustopečské skákání,kde Leona Helešicová obsadila první místo,Tomáš Lipták 3.místo a
Zdeňka Zimmermannová spolu s Lukášem Kubátem 4.místa.
Poslední den před pololetními prázdninami jsme také uspořádali školní kolo ve šplhu, kterého
se účastnili vždy dva žáci a dvě žákyně z každé třídy. Z I.stupně se celkem zúčastnilo 28 žáků a
z II.stupně 35. Z každé kategorie postoupili 3 nejlepší do okresního kola, které se uskutečnilo
začátkem února za ZŠ Slovácká. Tady na stupně vítězů dosáhli následující žáci:
Jiří Reichman – 1.místo,Jaroslav Snopek – 2.místo, Marie Maráková – 3.místo a Jaroslav Baláž
také 3.místo. Dále jsme měli ještě dvě 4.místa – Jiří Kavan, Lucie Kratochvílová.
Druhou výškařkou soutěží byla Břeclavská laťka, která proběhla 19.2. 2009. A opět naši
úspěšní skokani Leona Helešicová a Tomáš Lipták získali 3.místo. Poslední z této kategorie soutěží
byla Čejkovická laťka. Soutěž probíhala sice v pátek 13., ale všichni jsme doufali, že to nebude
náš smolný den. Byli zde zástupci i ze zahraničí,kteří reprezentovali Slovensko a Nizozemí, ale
i účastníci z Brna, Prahy… Nakonec Leona Helešicová vybojovala po dlouhé dvouhodinové bitvě
pěkné 3.místo. Zdeňce Zimmermannové se tentokrát příliš nedařilo. Tomáš Lipták sice skončil
na nepopulární 4. příčce, ale předvedl svůj standartní výkon.
V polovině dubna se děti z prvního stupně zúčastnily oblíbené Kinderiády, kde
nejproduktivnější účastnicí do umístění a počtu získaných bodů byla Josefína Komínková ze
4. třídy. V tomto jarním měsíci proběhl také Okresní přebor v atletice, kde v jednotlivých
disciplinách získali: Leona Helešicová 1.místo ve skoku vysokém, Ladislav Tuček 3.místo na 60m,
2.místo ve skoku dalekém, Michal Hnátek 3.místo v běhu na 300m a sprinterské štafety mladších
dívek i chlapců získaly 3.příčku.
O měsíc později se družstva mladších chlapců a dívek zúčastnila okresního kola Poháru
rozhlasu, kde hoši skončili třetí a oslabené dívčí družstvo čtvrté.
Mezi poslední školní akce patřilo školní kolo čtyřboje pro děti z 1. - 5. třídy jako nominační
soutěž na Atletické přebory Podluží, které se však pro nepřízeň počasí nekonaly. I přes to byli
odměněni nejlepší chlapci a dívky ve svých kategoriích. Poslední sportovní akcí byla účast chlapců
8. a 9. tříd ve finále fotbalu ve Velkých Pavlovicích, kde ze 7 družstev obsadili 4. místo.
Jana Budišová

Exkurze
1.tř.

2.-5.tř.

6.tř.

obec - orientace
ČD - prohlídka vlakového nádraží
Obecní knihovna
Květinářství – p. Čechová
Fa Prima
Obecní úřad
vodárna
Agromorávia
Ov – obec
Čj – knihovna Moravská Nová Ves
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7.tř.
8.tř.

9.tř.

D - Památník Mikulčice
Pč – Supermarket Moravská Nová Ves
Ch – Vodárna Moravská Nová Ves
Pč – Pracovní úřad Břeclav
F - Dukovany - Dalešice
Pč – Gumotex Břeclav
Př – Mikulov EVP , zelená lékárna
Ov – Praha
Čj – Knihovna Břeclav
Pč – Veletrh vzdělávání – Hodonín, Břeclav
Vv – galerie Hodonín
Př - Mikulov - Jeskyně Turold
Pč – úřad práce Břeclav

Lyžařský kurz pro žáky 7.tř. a žáky ostatních tříd na Červenohorském sedle.

Akce školy v jednotlivých měsících:
Září 2008
- zahájení školního roku
- ukončení her v Rabensburgu
- YAMAHA,taneční vystoupení
- exkurze 9. tř. – PRAHA
- cvičení v přírodě 1. stupeň
- Dýňobraní
Říjen 2008
- přespolní běh 2.stupeň
- veletrh vzdělávání pro 9. třídy
- exkurze Gumotex, 9. třídy
- Běh Boba Zháňala
- plenární zasedání
Listopad 2008
- veletrh vzdělávání pro 9. třídy
- inventarizace
- vystoupení pro seniory
- třídní schůzky
Prosinec 2008
- mikulášská nadílka
- besedy v místní knihovně
- Jarmark, kult.vystoupení
- den otevřených dveří pro ZŠ
- bruslení Hodonín
- „Zpívání na schodech“, koledy
- vánoční posezení
Leden 2009
- divadelní představení Brno
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- konzultační odpoledne
- pololetní prázdniny

Únor 2009
- olympiáda v JN
- šplh
- plavání 2. a 3. tř.
- zápis do 1. třídy
- Zelená lékárna - čaje Mikulov
- olympiáda v JČ
- bruslení Hodonín
- školní ples
- jarní prázdniny
Březen 2009
- lyžařský kurz
- exkurze Dukovany
- Den učitelů
- setkání budoucích prvňáčků
- PEER program pro 7. tř.
- plavání 2. a 3. tř.
- projektový den
Duben 2009
- okresní kolo olympiády z fyziky
- okresní kolo Pythagoriády
- Kinderiáda Břeclav
- Den Země
- okrskové kolo Dopravní soutěže
- přijímací řízení pro 9.tř.
- okresní a krajské kolo Dopravní soutěže
- okresní kolo ve vybíjené
- výchovný koncert
- Velikonoce
- Břeclavská laťka
Květen 2009
- Den řemesel - výstava modelů a zvířat
- projektový den Indie – Královna orientu
- vrstevnický program pro 6.tř.
- prezentace Hantály
- Den Země - ekologický kroužek
- okresní soutěž Mladých zdravotníků
- Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu
- školní výlety
- škola v přírodě Nekoř 1.st.
- Cigaretka Retka
- atletický čtyřboj
- fotografování

15

Červen 2009
- Den dětí
- dopravní výchova 1.stupeň
- fotbalové utkání Hantály
- beseda Prostrom
- výstava modelů železnice Břeclav
- olympiáda ve sportu
- Mistr.republiky v mažoret.sportu – celostátní finále
- školní výlety , EKO exkurze
- gymnastická akademie
- projektový den
- výchovný koncert
- rozloučení s žáky 9.tř.
Červenec - srpen 2009
- družební akce - Kúty, Moravská Nová Ves, Rabensburg, Lakšárská Nová Ves
- prázdninová setkání a hry

Úspěchy žáků naší školy v okresních kolech olympiád a soutěží :
Pythagoriáda pro 5. roč.
Radek Havlík - 2.místo
Pythagoriáda pro 6.roč.
Jiří Marák - 8.místo
Okresní kolo olympiády v JN
Jakub Petrjanoš - 4.-5. místo
Kateřina Filková - 10.místo
Olympiáda z fyziky
Josef Petrjanoš - 5. místo
Biologická olympiáda - kategorie C:
Jan Frýdek - 9. místo
Dominik Skokan - 10.místo
Biologická olympiáda - kategorie D:
Jiří Marák – 2.místo
Lukáš Kubát – 9.místo
Okrskové kolo zdravotní soutěže
3.místo – mladší žáci
1.místo – starší žáci
Krajské kolo zdravotní soutěže
4.místo starší žáci
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Spolupráce s jinými subjekty
Mezinárodní spolupráce
Slovensko: ZŠ Kúty, Skalice – sport, Rakousko: Rabensburg soutěže, Lakšárska Nová Ves
a vzájemné návštěvy s bohatým kulturním a naučným programem konané na území tří států

Spolupráce s blízkými školami
s MŠ Moravská Nová Ves, se ZŠ Týnec , ZŠ Hrušky, ZŠ Mikulčice

Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci
Organizování kulturních akcí - oživování starých lidových zvyků, veřejná vystoupení žáků školy
/Jatelinka, mažoretky, předtančení plesů, školní akademie, výstavky žáků, ekologické aktivity třídění odpadů/.
O talentované žáky pečují pracovníci školy bohatou nabídkou mimoškolních aktivit a ve výuce
individuálním přístupem pedagogů a diferenciací úkolů.
Pro žáky méně nadané a problémové organizujeme individuální doučování, pedagogové
uplatňují individuální přístup a zařazují žáky do dyslektických kroužků.

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
Školení
Školení

dosažené vzdělání
vysokoškolské
středoškolské

b) věková struktura
výchovný poradce
školní metodik prevence

do 35 let

35 – 50 let
1

50 let – důch. věk
1

c) další vzdělávání poradenských pracovníků
výchovný poradce: poradenství PPP Břeclav, seminář výchovných poradců, asertivita ve škole
školní metodik prevence: metodika peer programu, setkání metodiků, prevence sociálně
patologických jevů
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Metodik prevence sociálně patologických jevů
Na realizaci MPP se podílelo vedení školy, školní metodik prevence, výchovný poradce,
ostatní pedagogičtí poradci školy, peer aktivisté, v případě potřeby okresní metodik prevence,
dětský lékař, pracovník pedagogicko psychologické poradny, sociální odbor a Policie ČR.
Všichni pedagogičtí pracovníci školy dbali o rozvoj žáků, snažili se podporovat jejich sebevědomí,
schopnost vytvářet přátelské vazby, prosociální dovednosti, nenásilné zvládání konfliktů,
v případě potřeby měli žáci možnost svěřit se se svými problémy jednotlivým vyučujícím.
Třídní učitelé průběžně sledovali vztahy ve třídních kolektivech, aby byla zajištěna včasná
diagnostika a intervence při vzniku šikany.
Byly průběžně sledovány opakující krátkodobé absence žáků (prevence záškoláctví) a při
zjištění případů následovala spolupráce s rodiči těchto žáků.
S žáky 6. třídy proběhl Vrstevnický program. Uskutečnil se v 2. pololetí a týkal se vztahů ve
třídě a školní šikany.
Jana Budišová

Část VIII.
Závěr
Klíčovou událostí školního roku 2008/2009 bylo beze sporu pokračování ve školním učebním
programu nazvaném „ŠKOLA PRO ŽIVOT“. Začali jsme dle plánu třídou první v loňském roce,
pod vedením Mgr. Vlasty Frýdkové a letos s 19 prvňáčky pod vedením Mgr. Ivany Šestákové a
třídami šestými a letos už semými. Vše koordinovala Mgr. Jana Bravencová. Jaký přínos a změny
k lepšímu výuka podle školního vzdělávacího programu přinese, ukáže čas a vyhodnocení
evaluačních technik, které proběhne na podzim 2010.
Během celého školního roku pokračovala obnova pomůcek, nábytku a do učebny PC jsme
koupili další počítače . V zimních měsících proběhla rekonstrukce budovy číslo 4, obnova
elektroinstalace, vybavení šaten skříňkami , vymalování celé budovy, zřízení kabinetu pro vyučující
1.stupně s počítačem a kopírkou a v létě zateplení budovy a nová fasáda.
V parku před školou se nám podařila zřídit pomocí Nadace Veronica, sponzorů, rodičů a žáků
naší školy třída v přírodě, kde za příznivého počasí probíhá výuka.
Školní rok byl ukončen slavnostním sezením v obřadní síni městyse Moravská Nová Ves.
Poté se představitelé městyse a vedení školy rozloučili s odcházejícími žáky deváté třídy a paní
učitelkou Věroslavou Hesovou, která odešla do důchodu po 36 letech vyučování v naší škole.

Zástupce statutárního orgánu a kolektiv
Mgr. Soňa Petrjanošová

V Moravské Nové Vsi dne 15. 10. 2009
Projednáno se všemi pracovníky školy: 15. 10. 2009
Předloženo školské radě: 15. 10. 2009
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