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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 11 třídami a vzdělávalo se v ní v letošním školním roce 235
žáků, které vyučovalo 17 pedagogů a 2 vychovatelky. Součástí školy jsou 2 oddělení školní
družiny, která sídlí v budově druhého stupně a školní klub, který využívá prostory obou budov
školy a školní hřiště. 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, příspěvková organizace
Školní 396, Moravská Nová Ves, PSČ 691 55
600 112 438
příspěvková organizace
IČO: 70872015
Městys Moravská Nová Ves
Mgr. Hana Grossmannová
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
2015/2016

Počet tříd

Počet
ročníků

Počet žáků

1. stupeň

7

5

129

18,42

2. stupeň

4

4

106

26,50

Celkem

11

9

235

21,36

Průměrný počet žáků na třídu

Celkový počet žáků v 1. ročníku: 25
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.

2

Školní družina
ŠD

počet oddělení ŠD

počet dětí v ŠD

Celkem

2

60

počet vychovatelů ŠD
Fyzicky 2
Přepočteno 1,6

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

Počet dětí
22
26
6
6
0
60

Vlasta Frýdková
Jana Komosná

Od září 2015 má naše ŠD samostatné oddělení s vlastním vchodem v boční části hlavní budovy
školy. Byly zde vybudovány krásné nové prostory s hernou, šatnou, sociálním zařízením a
kuchyňkou.
Vše je vybaveno novým nábytkem, nástěnnými dekoracemi a hracími koutky. Činnost
probíhala dle celoročního plánu práce, především formou her, odpočinku a zábavy s využitím
dostupných materiálů a pomůcek, školní zahrady a hřiště pro pobyt venku.
V srpnu proběhne ve spolupráci s oddílem Brontosaurus příměstský tábor.

Školní klub

ŠK

počet kroužků ŠK

počet dětí v ŠK

počet vychovatelů ŠK

celkem

6

30

6

KROUŽEK

VEDOUCÍ

Výtvarný

Mgr. I. Šestáková

Zdravotnický

Mgr. J. Komosná

Gymnastický

I. Salajková

Atletický

Bc. Pavel Šrámek

Modelářský

Jaroslav Čech

Floorball

Ing. Jiří Wagner
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Během školního roku 2015/2016 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 a mimo jiné uspořádali
výstavku na prvním stupni naší školy ke Dni lidových řemesel.
Jako každoročně, i letos mladí zdravotníci soutěžili na okresním kole zdravotnické soutěže.
V první kategorii mladších žáků obsadili 4. a 5. místo.
Kroužek gymnastiky se předvedl na školní akademii pro rodiče i žáky naší školy, a na své
závěrečné akademii. Všechny děti byly odměněny nějakou drobností.
Děti v atletickém kroužku využívaly nejen prostory tělocvičny, ale i oválu na našem školním
dvoře. Ti nejšikovnější byli vybráni do Břeclavi na závody jednotlivců pod názvem Čokoládová
tretra.
Floorbaloví hráči si zahráli v prostorách místní sokolovny.
Naši malí výtvarníci se mohli pochlubit svými díly např. na výstavce pořádané při příležitosti
naší školní akademie a na různých jiných výstavkách.
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. Učí se novým
věcem, rozvíjí zde své znalosti, schopnosti a dovednosti.
Odměnou jim jsou úspěchy na soutěžích, účast na společenských a kulturních akcích.

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 2015/16 nastoupili na školu: 1
(Mgr. Svatoslava Tomanová)
3. Nepedagogičtí pracovníci /správní / - počet : 5 / 4,56 úvazku

2. Věkové složení učitelů
Učitelé

Věk

Muži
1
0
1
2

Do 35 let
35-50 let
Nad 50 let
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
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Ženy
3
3
7
2
15

3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Grossmannová Hana
Tučková Markéta
Tichá Jana
Zemánková Lucie
Tučková Markéta
Zemánková Lucie
Grossmannová Hana
Petrjanošová Soňa
Budišová Jana
Damborská Zora
Grossmannová Hana
Petrjanošová Soňa
Budišová Jana
Petrjanošová Soňa
Grűnwaldová Ilona
Tichá Jana
Damborská Zora
Petrjanošová Soňa
Grossmannová Hana
Budišová Jana
Petrjanošová Soňa
Zemánková Lucie
Petrjanošová Soňa
Budišová Jana
Helešicová Lenka
Salajková Ivana
Grossmannová Hana
Bravencová Jana
Bravencová Jana
Grossmannová Hana

Školení směrnice školy
Jazykový kurz pro učitele AJ 1. stupně
Seminář čtenářské dílny
Jazykový kurz pro učitele AJ v Anglii
Jazykový kurz pro učitele AJ v Anglii
Seminář výuka AJ
Komunikace pro vedoucí pracovníky
Komunikace pro vedoucí pracovníky
Práce s dítětem ADHD
Hejného vyučovací metoda matematiky
Právní předpisy v roce 2016
Práce s dítětem ADHD
Žáci se spec. vzděl. potřebami
Volba povolání
Účetnictví příspěv. organizací
Proč je baví čeština?
Čtení a psaní v 1. třídě
IVP pro integrovaného žáka
Školní legislativa - změny
IVP pro integrovaného žáka
Žák s problémovým chováním
Kdo se nechce učit slovíčka AJ
Poruchy učení v praxi
Právo ve školní praxi
Seminář ŠD
Seminář ŠD
Práva a povinnosti ředitele
Soulad ŠVP a RVP od 1. 9. 2016
Tvorba ŠVP v systému INSPIS
Tvorba ŠVP v systému INSPIS

4. Romský asistent ve škole nepracoval.

5. Pedagogický sbor :
ŘŠ :
Mgr. Hana Grossmannová
ZŘŠ a VP : Mgr. Soňa Petrjanošová
1.tř.
Mgr. Ivana Šestáková
2. A
Mgr. Miroslava Jančálková
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2. B
3 .tř.
4. A
4. B
5. tř.

Mgr. Vlastimila Matúšková
Mgr. Jana Komosná
Mgr. Zora Damborská
Mgr. Vlasta Frýdková
Mgr. Jana Budišová

6. tř.
7. tř
8. tř.
9. tř.

Mgr. Jana Bravencová
Mgr. Karla Ambrožová
Mgr. Vítězslav Navrátil
Mgr. Jana Tichá
Mgr. Svatoslava Tomanová
Mgr. Markéta Tučková
Mgr. Lucie Zemánková
Bc. Pavel Šrámek
Lenka Helešicová, Barbora Šestáková – asistent pedagoga

ŠD :

Ivana Salajková - vychovatelka
Lenka Helešicová - vychovatelka

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

24
37
19
31
18
129
24
31
21
30
106
235

Prospělo s
vyznamenání
22
37
14
22
8
103
2
8
8
9
27
130

Neprospělo

1

1
1

2.Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet
9
1

% z počtu všech žáků školy
3,9
0,4

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2015/16: 18
6

průměr na jednoho žáka: 0,08
4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 a 14):
0
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

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
1

3

2

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

8

8

8

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

30

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
30
0

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

11. 2. 2016 – kontrola ČŠI - dodržování vybraných ustanovení školského zákona a
souvisejících předpisů zaměřená na zápis do 1. ročníku základního vzdělávání.
Výsledkem kontroly bylo konstatování, že nebylo zjištěno porušení ustanovení
školského zákona k průběhu zápisu.

Veřejnosprávní kontrola – Městys Moravská Nová Ves
- 15. 10. 2015 – kontrola hospodaření.
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OSSZ Břeclav
- 18. 5. 2016 - kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém
pojištění a při odvodu pojistného za období od 1. 5.2013 do 30. 4. 2016 – nebyly
zjištěny nedostatky
VZP ČR
- 15.1 2016 – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce pojistného – nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani
jiné evidenční nedostatky
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
 rozhodnutí o zařazení do ZŠ
 rozhodnutí o povolení IVP
 rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu
vzdělávání

Počet
11
0
67
16
6
45

Počet odvolání
0
0
0

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2016/2017 : 34
Individuální integrace
Typ
Autismus
SPU
Celkem

Ročník

Počet žáků

4. B, 6.
3., 6.
-

2
4
6

Ve 4.B byla asistentkou k žákovi s autismem Barbora Šestáková, v 6. třídě byla asistentkou
k žákovi s autismem L. Helešicová.

Část VI.
Další údaje o škole
Pracovní stanice – počet
Počet
Počet žáků
Počet pedagogických pracovníků
Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách
8

skutečnost
235
17
25

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

17
18
60

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

Počet
12
0
48

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

skutečnost
75
A
A
A
A
A
N

Připojení k internetu
Služba
Rychlost

Hodnota
512/128 a
1024/256
Veřejné IP adresy
ANO
Neomezený přístup na internet ANO
Oddělení VLAN (pedagog, žák) ANO
QoS (vzdálená správa)
ANO
Filtrace obsahu
ANO
Antispam
ANO
Antivir
ANO

Skutečnost
15Mb
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

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

skutečnost
16
13
8
7
9

Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence)
programové vybavení
Operační systém
Antivirový program
Textový editor

skutečnost
Win XP,Win7,Win8,
Win10
AVG, Esset
Word 2010,2013

Tabulkový editor

Excell 2010,2013

Editor prezentací

Power Point.2010,2013

Grafický editor - rastrová grafika
Grafický editor - vektorová grafika
Webový prohlížeč
Editor webových stránek
Programy odborného zaměření

MSpaint
Zoner Calisto 5
IE 9 a vyšší
PSPad
Výukové- Terasoft, Nová
škola, Fraus,
Školaonline - evidence

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
1
1

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

2011
1 938
192 977
180 000
372 297

2012
2 220
412 298
45 000
457 298

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
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skutečnost
100MB
ano
ano
10MB
ano

2013
776
26 895
133 000
159 895

službu internetu, které škola určí
Přístup k ICT z domova pro pedagogy
Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo
notebooku v učebnách

ne
75 + wifi

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, v tomto škol.
roce bylo 5 PC pořízeno zcela nových, byla zakoupena repasovaná barevná multifunkční
tiskárna A3. Na všech počítačích byl v tomto roce proveden upgrade na operační systém Win7
s kancelářským balíkem Office 2010. Počítače jsou využívány kromě výuky informatiky i při
zpracování a podpoře jednotlivých školních akcí a hlavně ke tvorbě školního časopisu.
V současné době je zasíťována celá škola, tím se podařilo dosáhnout pokrytí všech míst
vysokorychlostním přístupem na Internet, první patro budovy č. 396 je i s přístupem přes wifi,
sborovna budovy č. 4 také.
Pro vyučující je zajištěn přístup do centrální evidence žáků a jejich klasifikace systémem
dmSoftware, který je nyní pod cloudovou aplikací systému Školaonline (umožňující uživatelům
přístup odkudkoliv). Všichni vyučující jsou vybaveni notebooky pro domácí přípravu a tvorbu
vlastních výukových materiálů.
Webové stránky naší školy jsou průběžně aktualizovány, nyní obsahují hlavně
informace o aktuálním dění ve škole a také ukázky z tvorby našich žáků, bohatá je fotogalerie
ze školních akcí.
Na prvním stupni slouží ve třídách „hnízda“ (2 pracovní stanice s přístupem na internet)
k bezproblémovému využívání podstatné většiny webových služeb současnosti. Zároveň jsou ve
všech třídách 1. stupně k dispozici interaktivní tabule, na kterých jsou zejména používány
elektronické učebnice a prezentace ve výuce.
Na 2. stupni jsou k dispozici interaktivní tabule v pěti kmenových třídách a po jedné
v učebně fyziky a informatiky, v učebně chemie a přírodopisu je k dispozici dataprojektor i
velká televize. Při práci s interaktivní tabulí učitelé používají vlastní prezentace vytvořené
v rámci projektu „EU peníze školám“ nebo elektronické učebnice, případně videoukázky.
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 a Mgr. Vítězslav Navrátil

Práce jednotlivých komisí a sdružení:
Metodické sdružení I. stupně ZŠ
MS 1. st. se ve školním roce 2015/2016 sešlo šestkrát a projednalo:
29.9.
- návrh plánu práce MS 1. stupně
- plán spolupráce s MŠ Sluníčko a RK Brouček – Mgr.Komosná
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-

plán spolupráce se ZŠ Hrušky a ZŠ Týnec – Z. Damborská
organizační zajištění štafetového běhu v Hruškách
plán vycházek a exkurzí – Mgr. Šestáková
plán kulturních akcí – Mgr. Komosná
IPŽ – žáci 2. – 4. ročníku

21.10.
- prospěch a chování žáků 1. – 4. ročníku
- organizační zabezpečení akcí dle plánu spolupráce (Hrušky,Týnec, Mor.N.Ves) – Z.
Damborská
- příprava Dne otevřených dveří pro seniory – 26. 11. 2015, všechny tř. uč.
2.12.
- příprava projektového dne „ Vánoce a vánoční zvyky“,předvánoční zpívání v obci a
Zpívání na schodech – Mgr. Frýdková
- problémoví žáci v jednotlivých třídách, docházka a omlouvání nepřítomnosti žáků
- sjednocení klasifikace žáků
3.2.
- přípravu akcí ve 2. pol. šk. roku 2015/2016
- informace o přípravě zápisu dětí do 1. tř. – Še, Mat,Sal, Hel, Dam
2.5.
-

přípravu na Den Země (organizace p.uč. Ambrožová,termín 13.5. – přesunuto na 3.6. )
objednávky učebnic na šk.rok 2016/2017
prospěch a chování žáků
organizační přípravu Školy v přírodě – Mgr. Jančálková a zajištění chodu ŠD v tomto
termínu – Mgr. Šestáková
úpravy ŠVP

4.6.
- zajištění pomůcek pro žáky na šk. rok 2016/2017 přes velkoobchod SMERO
- klasifikace žáků za druhé pololetí

Komise výchov
Hodnocení komise výchov a sportovních aktivit za školní rok 2014/15
– komise výchov se dle plánu na tento školní rok sešla 4x
Září:
- koordinace a sjednocení dle ŠVP
- koordinace časových a tematických plánů, vztah mezi předměty
- revize materiálního vybavení a případné doplnění dle aktuálního stavu
- návrh plánu sportovních, kulturních a společenských aktivit na první pololetí roku
2015/16
- koordinace způsobu hodnocení ve výchovách i s ohledem na žáky se speciálně
vzdělávacími potřebami.
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Prosinec:
- hodnocení dosavadní účasti žáků na soutěžích, exkurzích a plán sportovních,
společenských a kulturních aktivit na druhé pololetí
- Hlavním bodem byla klasifikace ve výchovách, zejména v tělesné výchově i s
ohledem na účast v projektu „Česko sportuje“
- Koordinace hodnocení žáků oslabených, nadaných a ostatních se speciálními
vzdělávacími potřebami
- Průběžná kontrola ŠVP
Březen:
- bylo projednání případného doplnění učebních materiálů a pomůcek do výuky
- prodiskutování problémových žáků, způsob práce a vedení těchto žáků
- provedení nominace na atletické přebory Podluží.
Červen:
- hodnocení účasti žáků na sportovních akcích, výsledky účasti
- revize sportovního vybavení, pomůcek do výuky
- klasifikace žáků ve výchovách s ohledem nejen na výsledky, ale i přístup
- příprava, doplnění a vypracování změn v ŠVP ve volitelném předmětu platného od
1. 9. 2016
- kontrola a změny v ŠVP ve výchovách, vypracování změn

Hodnocení sportovních aktivit školní rok 2015/16
Žáci kromě pravidelné sportovní aktivity v hodinách TV se účastní i turnajů a závodů v rámci
okresu. V tomto školním roce reprezentovali v následujících sportovních akcích:
Září:
19. 9. 2. ročník přespolního běhu o Pohár ředitelky školy. V kategorii mladších žáků 4. - 6. tříd
vybojovali pohár pro svou 5. třídu tito žáci: Bučková Iva, Dubcová Kristýna, Vrzalová Kristýna,
Búrik Martin, Vyhňák Roman a Šimon. V kategorii starších žáků 7. - 9. tříd zvítězilo družstvo
z 9. třídy ve složení: Bízová Adéla, Jančálková Nela, Veselská Hana, Hauser David, Pyskatý
Zbyněk, Sirotka Filip.
25.9. Akropole Cross- Běh Rasticovým městem Morava v Mikulčích. Účastnilo se 38 žáků od 2.
– 9. třídy. Úspěchu dosáhli: 3. místo: Adéla Grunská, 4. třída, Viktorie Hromková, 7.
třída, Daniel Suchánek, 8. třída, 2. místo: Tereza Vrzalová, 5. třída, Kateřina Psotová, 7.
třída, Zbyněk Pyskatý, 9. třída, 1. místo: Klára Přibilová, 8. třída, Filip Sirotka, 9. třída.
Říjen:
Běh Boba Zháněla Hrušky – žáci 2.- 5- třída, 5. místo
Olympijský víceboj žáci 1. - 9. třída, 1. – 4. třída - činnosti vedoucí k získání Sportovního deníku
Leden:
Školní kolo ve šplhu 27. 1. 2016. Zúčastnilo se ho celkem 160 žáků.
2. třída: 1. místo Ondřej Kalužík, 2. místo Sebastian Polach, 3. místo Tereza Kňourková
3. třída: 1. místo Denis Zezula, 2. místo Hana Petrjánošová, 3. místo Ondřej Lano
4. třída: 1. místo Tomáš Pavka, 2. místo Antonín Přibil, 3. místo Markéta Poláčková
5. třída: 1. místo Martin Búrik, 2. místo Lukáš Nejdl, 3. místo Iva Bučková
6. třída: 1. místo Jakub Michalica, 2. místo Mário Kalužík, 3. místo Viktorie Hűblová
7. třída: 1. místo Viktorie Hromková, 2. místo Nikol Hřebačková, 3. místo Kateřina
Psotová
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8. třída: 1. místo Jan Petrjánoš, 2. místo Dominik Kalužík, 3. místo Klára Přibilová a
Daniel Suchánek
9. třída: 1. místo Zbyněk Pyskatý čas 2,8 s, 2. místo Denis Kurec čas 3,2 s, 3. místo Filip
Sirotka čas 3,4 s

Únor:
Turnaj ve vybíjené, žáci ZŠ Hrušky, Týnec, Moravská Nová Ves. Za každou školu smíšené
družstvo 4. a 5. třídy
Bruslení žáků 1. stupně – zimní stadion Hodonín
Březen:
Bruslení žáků 1. stupně – zimní stadion Hodonín
Bruslení žáků 2. stupně – zimní stadion Hodonín
Květen:
Čokoládová tretra Břeclav- účast 8 žáků atletického kroužku 1. stupně
Atletické přebory Podluží – 30., 31. 5.
Žáci 1. stupně: Viktorie Kremlová (1. třída) 3. místo - vytrvalost, Kateřina Navrátilová (4.
třída) – 2. místo, skok daleký, Adéla Grunská, Michal Marek (4. třída) – 3. místo, hod
míčkem, Tereza Vrzalová (5. třída) –3. místo, sprint a 2. místo, vytrvalost.
Žáci 2. stupně: 1. místo: Veronika Kučerová (9. třída) – vrh koulí, Klára Přibilová (8. třída) –
800m,Viktorie Hromková (7. třída) – 800m
2. místo: Barbora Kopková (9. třída) – 800m, Nela Vávrová (7. třída) – 60m, Jana Blažková (7.
třída) – skok daleký, Milan Daniel (7. třída) – skok daleký
3. místo: Klára Ostratická (9. třída) – 60m, Filip Sirotka (9. třída) – 1000m, Tereza
Matlovičová (8. třída) – skok daleký, Karolína Horčičková (7. třída) – hod míčkem, Romana
Křížová (6. třída) – hod míčkem, Lukáš Havlík (6. třída) – hod míčkem
Celkově: 1. stupeň – 6. místo, 2. stupeň – 3. místo. Celkově – 3. místo
Červen:
Zhodnotili jsme celoroční projekt „Česko sportuje“, do kterého se zapojili všichni žáci 1. a 2.
stupně v hodinách TV. Všech 8 disciplín splnilo a získalo nárok na sportovní vysvědčení celkem
194 žáků, 6 disciplín a míra zapojení do projektu byla 96%. Naše škola získala Stříbrnou
plaketu.
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.
Komise pracovala a scházela se podle plánu:
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Září 2015
- školní vzdělávací program – plán práce na školní rok 2015 / 2016
- časové rozvržení učiva a zpracování tematických plánů – zapracovat učební plány do
jednotlivých předmětů,
mezipředmětové vztahy – projekty
- navrhnout rozvržení laboratorních prací
- individuální plány – spolupráce s výchovnou poradkyní
- projednat časové zařazení velkých kontrolních prací žáků
- využívání PC a interaktivních tabulí ve výuce.
Listopad 2015
- informace o problémových nebo neprospívajících žácích - podklady na ped. radu a tř. schůzky
- individuální plány – kontrola, příp. doplnění
- školní vzdělávací program – průběžné plnění plánu
- nadaní žáci a jejich zapojení do olympiád a soutěží – rozvržení tak, aby žáci nebyli v kolizi ve
více předmětech
Leden 2016
-pololetní kontrolní práce
-pololetní uzavření klasifikace,
-plnění individuálních plánů
-dokončení příkladů na MO – školní kolo
Duben 2016
- čtvrtletní kontrolní práce M
- informace o problémových nebo neprospívajících žácích - podklady na ped. radu a tř. schůzky
- připravit návrh na doplnění učebních pomůcek, zpracovat návrh na nákup učebnic
- zápis – výsledky jednotlivých soutěží a účast v okres. kolech
- organizace okresních kol biologické olympiády
- školní vzdělávací program – průběžné plnění
Červen 2016
- závěrečné kontrolní práce, hodnocení soutěží a výsledků testování SCIO
- uzavření individuálních plánů – spolupráce s výchovnou poradkyní
- školní vzdělávací program – závěrečné zhodnocení časového splnění temat. plánů

Účast žáků a výsledky v jednotlivých soutěžích:
Matematický klokan - mezinárodní soutěž
kategorie Cvrček (2. a 3. třída)
1. Kamila Kudláčková 3. tř.
2. Denis Zezula 3. tř.
3. Ondřej Kalužík 2. A
kategorie Klokánek (4. a 5. třída)
1. David Hřebačka 4. A,
2. Karolína Bartošová 4. B
3. Anežka Dvořáčková 5. tř
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kategorie Benjamín (6. a 7. třída)
1. Pavel Filipovič 7. tř.
2. Nikol Hřebačková 7. tř.
3. Petr Šaier 6. tř.
kategorie Kadet (8. a 9. třída)
1.-2. Kristýna Netopilíková, Jakub Ostratický 9. tř.
3. Eduard Dvoriak 9. tř.
Olympiády - umístění v okresních kolech:
-biologická: kat D : Viktorie Hromková - 3.místo
Petr Štach - 13. místo
kat C: Netopilíková Kristýna - 11. místo
-biologická olympiáda krajské kolo – kategorie D Viktorie Hromková 14. místo
Pythagoriáda okresní kolo : 5. třída: Anežka Dvořáčková 13. místo
Elisabet Truhlářová 16. místo
Na škole také proběhlo v tomto školním roce testování žáků firmou SCIO v 9. ,7. a 5. ročníku v
matematice.
Jakub Ostratický získal 100 bodů a dosáhl jeden z nejlepších výsledků v Jihomoravském kraji v
testování matematiky pro 9. třídy a kvarty mezi žáky základních škol.
Celoškolní projekt Den Země -1. stupeň 3. 6. 2016 u jezer
2. stupeň 24. 6. 2016 „Strasti otce vlasti.“
Exkurze a výukové pořady, které žáci v rámci výuky absolvovali:
Východní Afrika– multimediální pořad kino Břeclav
Planetárium Brno – 5. roč. (Přír.)
Anthropos Brno – 6. třída
Výukové programy pro 1.- 4.třídu – lektoři VIS Bílé Karpaty z Veselí nad Moravou
1. a 2. třída program Krteček,
3.- 4. třída téma Smysly a nesmysly.
Výukové programy v terénu pro žáky 5. – 8. třídy – lektoři VIS Bílé Karpaty program
„Čertoryje orchideové louky“
9.třída – Turold a Geopark
Exkurze do jaderné elektrárny Dukovany a Dalešice – 9. třída
Exkurze do úpravny vody a čističky odpadních vod v Moravské Nové Vsi – 8. třída – chemie
Exkurze do Nemocnice Břeclav – 8. třída - oddělení transfuze krve, radiodiagnostické,
stanice Rychlé záchranné pomoci

Předmětová komise jazyků a společenských věd
Komise se sešla během školního roku celkem 4x.
Září:
 Projednání plánu na školní rok 2015/16
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Projednání plánu časového rozvržení učiva a úprava tematických plánů
Projednání rozvržení slohových prací, diktátů, povinné četby, projektů
Příprava individuálních plánů ( 3.tř., 6.tř.), u žáků se specifickými poruchami učení,
autismus, asistentky
 Nákup knih pro čtenářské dílny z EU
Prosinec:
 Koordinace kritérií hodnocení žáků problémových a neprospívajících
 Příprava plánu zapojení žáků do olympiád a soutěží
 Příprava školního kola olympiády JČ, D
 Pololetní kontrolní práce a prověrky v jazycích a společenských vědách
 Besedy v knihovně v Břeclavi
 Čtenářské dílny v 8. a v 9. tř., projekt EU
 Návštěva divadla v Brně, projekt EU
Duben:
 Návrh na doplnění učebních pomůcek a nákupu učebnic
 Informace o výsledcích jednotlivých soutěží a olympiád
 Hodnocení čtenářských dílen
 Besedy v místní knihovně, příprava seznamu povinné četby
 Návštěva divadla žáků 8. a 9. tř. v Brně
 Noc s Andersenem
Červen:
 Hodnocení účasti na soutěžích, projektech a výsledky testování SCIO
 Koordinace a uzavření individuálních plánů, hodnocení
 Klasifikace žáků v jazycích a spol. vědách, slabí a neprospívající žáci
 Projektový den s Karlem IV.

Zpracovala Mgr. Soňa Petrjanošová

Zpráva EVVO 2015/ 2016
Ekologický seznamovací pobyt pro žáky 6. třídy Ekokůň proběhl opět v Dolní Rožínce na
Zámeckém statku. Komě výuky jízdy na koni absolvovali žáci výukové programy zaměřené na
přírodu s externí lektorkou.
Letos jsme pokračovali v započaté tradici sázení „třídních stromů“ v areálu parku u školy. Noví
šesťáci si společně zasadili jírovec maďal neboli „kaštan“.
V loňském roce si letošní deváťáci zasadili modřín a osmáci jedličku. Bohužel v letošním
extrémním létě s velkým suchem a teplotami malé stromky nepřežily. Proto si letos zasadili
stromky nové. Deváťáci opět modřín opadavý a osmáci jinan dvoulaločný, známý jako ginko
biloba.
Sběr starého papíru :
podzim 2015
Nejlepší sběrači (přinesli nad 100 kg):
Gabriela Písečná
2. A
490 kg
Kristýna Dubcová 5. tř.
487 kg
Veronika Zugárková 2. A
375 kg
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Bibiana Benešová 3. tř.
Karolína Novotná 4. A
Klára Haruštiaková 1. tř.
Kateřina Michalicová 3. tř.

232 kg
171 kg
153 kg
101 kg

jaro 2016
Nejlepší sběrači (přinesli nad 100 kg):
Markéta Poláčková 4.A
1300 kg
Veronika Zugárková 2.A
780 kg
Zbyněk Jagoš 1.tř
770 kg
Gabriela Písečná 2.A
310 kg
Tereza Vališová 4.B
255 kg
František Tichý 5.tř
250 kg
František Mikulica 2.A
228 kg
Michaela Adámková 1.tř
200 kg
Marie Michalicová 3.tř
159 kg
Viktorka Kremlová 1.tř
140 kg
Nela Luňáková 1.tř
120 kg
Tereza Maděřičová 2.A
113 kg
Ondřej Lano 3.tř
112 kg
Natálie Hluchá 2.A
110 kg
Martina Rosincová 2.B
110 kg
Výtěžek je použit na adopci zvířete v ZOO Hodonín – tamarín pinčí a na výukové programy
žáků školy.
Exkurze do úpravny vody a čističky odpadních vod. - žáci 8. třídy
Exkurze do Nemocnice Břeclav – oddělení transfuze krve, stanice záchranné služby,
radiodiagnostického oddělení – žáci 8. třídy.
Výukové programy pro 1. stupeň – lektoři VIS Bílé Karpaty z Veselí nad Moravou realizovali
přímo u nás ve škole
Výukové programy pro žáky 5. – 8. tříd – lektoři VIS Bílé Karpaty realizovali program
„Orchidejové louky“ Bílých Karpat pro žáky přímo v terénu
9.třída – žáci navštívili jeskyně Turold a Geopark.
Den Země pro 1. stupeň 3. 6. 2016, za pomoci žáků 8. – 9. třídy u jezer „Štěrkovna“, žáci
3. - 5. třídy ze ZŠ Moravská Nová Ves a Hrušky.
Naukové soutěže – biologická olympiáda kategorie C, D – školní a okresní kola, postup do
krajského kola – Viktorie Hromková.
Přírodovědný klokan
Adopce zvířete v ZOO Hodonín - rodinka tamarína pinčího.
Den Země pro 2.stupeň s tématem „Pasti otce vlasti.“
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Spolupráce se ZŠ Hrušky a ZŠ Týnec
Pro školní rok 2015/2016 byl opět vypracován plán spolupráce mezi ZŠ Mor. Nová Ves, ZŠ
Týnec a ZŠ Hrušky.
Z naplánovaných akcí se uskutečnily tyto:
Běh Boba Zháňala v Hruškách – 16. 10. 2015
Družstvo z Moravské Nové Vsi získalo 5. místo.
Vědomostní soutěž Zlatá sova - 13. 11. 2015
Celkem se o pohár Zlaté sovy utkalo pět soutěžních družstev a soutěžilo se ve 3 sekcích – český
jazyk, matematika a všeobecný přehled. Musíme pochválit všechny zúčastněné žáky za to, že
bojovali jako lvi od začátku do konce a dokázali, že jim to pálí. Soutěž hodnotíme jako velmi
napínavou. Do poslední chvíle jsme totiž nevěděli, zda si pohár domů odveze tým modrých z
Týnce nebo tým červených ze ZŠ Hrušky. Od první chvíle si náramně konkurovali a jejich
souboje byli velmi vyrovnané. Rozstřel pak rozhodl a první Zlatou sovu si do své třídy může
umístit tým z Hrušek v seskupení Kryštofa, Zuzky a Terky. Moc jim všem i paní učitelce
gratulujeme a těšíme se na další ročník této vědomostní soutěže.
Vánoční turnaj ve vybíjené – 15. 12. 2015
1. místo ZŠ Hrušky, 2. Místo ZŠ Týnec, 3. Místo ZŠ Moravská Nová Ves
Soutěž ve zpěvu a recitaci – 10. 3. 2016
Letošní soutěž se uskutečnila na půdě ZŠ Hrušky. Žáci z Moravské Nové Vsi si odvezli několik
cenných umístění.
ZPĚV: Jan Tichý 1. místo, 4. B, Matěj Kvasnovský 3. místo, 4. A, Kristýna Dubcová 2. místo, 5.
třída
RECITACE: Natálie Kocourková 2. místo, 4. A, Lucie Žajdlíková 3. místo, 4. B, Iva Bučková 3.
místo, 5. třída
Výtvarná výstava se přesunula z Dne řemesel do sokolovny, kde se 8. 5. 2016 uskutečnila školní
akademie.
Den Země – 3. 6. 2015
Vzhledem k počasí a opakované změně termínu se omluvili žáci ze ZŠ Týnec. Jinak akce
proběhla velmi zdařilým způsobem, pro děti byla nachystána stanoviště s úkoly a otázkami,
táborák i kreativní dílničky.

Spolupráce ZŠ, MŠ a rodinného klubu Brouček.
Plán spolupráce byl vypracován a schválen za přítomnosti zástupců všech institucí. Byl
rozšířen o některé společné akce, na jejichž přípravě se podílely všechny zastoupené organizace
– Den seniorů, Den matek a Den dětí.
Termíny akcí byly většinou dodrženy, popř. po dohodě s ostatními přesunuty na jiný termín.
Mezi zdařilé a hojně navštívené akce patřil opět karneval. Děti z MŠ v převlecích uspořádaly
Slet čarodějnic a přišly s programem do školy pozdravit své kamarády.
Budoucí prvňáčci byli pasováni na školáky i s doprovodným programem. Této akce se
zúčastnily i paní učitelky budoucích prváčků Mgr. Vlastimila Matúšková,
Mgr. Zora Brančíková, paní ředitelka Mgr. Hana Grossmannová a paní zástupkyně Mgr. Soňa
Petrjanošová.
Jako každý rok i letos přišli předškoláci s aktovkami do školy, aby se podívali na prostor, do
kterých nastoupí po prázdninách.
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Kulturní a jiné akce:
měsíc
IX.
IX.
X.
X.
X.
X.
X.
X.
X.
XI.
XI.
XI.
XI.
XI.
XI.
XI.
XI.
XI.
XI.
XI.
XI.
XI.
XII.
XII.
XII.
XII.
XII.
XII.
I.
I.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
III.
III.

Název akce
Exkurze Praha
Exkurze Úřad práce
Veletrh vzdělávání
Preventivní program pro žáky
Bible a my školní kolo
Mojmírův poklad Mikulčice
Východní Afrika – kino Koruna
Městská knihovna Břeclav
Anthropos Brno
Program pro seniory
Den otevřených dveří pro seniory
Návštěva městyse
Etické dílny
Zahraniční pobyt žáků v Anglii
Přednáška policie ČR a hasiči
Exkurze v úpravně vody
MK Břeclav – Cestopisy
Břeclavský fortel (volba povolání)
Zlatá sova – soutěž mezi ZŠ
Výchovný koncert
Místní knihovna
Exkurze Mor. ústředna
Preventivní program
Taneční projekt Actiwity Břeclav
Vánoční zpívání v obci
Vánoční zpívání na schodech
Divadelní představení Brno
Vánoční zvyky projekt. den
Městská knihovna – A. Franková
Návštěva místní knihovny –
předání vysvědčení
Školní ples
Dětský karneval
Planetárium Brno
Podané ruce – preventivní
program
Bruslení stadion Hodonín
Finanční gramotnost
Návštěva místní knihovny
Lyžařský kurz
Socioklima třídy
Bruslení stadion Hodonín
Noc s Andersenem

třída
9.
9.
9.
3. -7.
všichni
4. A, B
2. stupeň
7.
6.
5.
všichni
3.
5.
8. - 9.
všichni
8.
8.
8. - 9.
4.
všichni
5.
1.
1., 2., 5., 6., 8.,
všichni
4.
4.
9.
1.stupeň
9.
1.
8., 9.
všichni
5.
3., 4. A., 4. B., 9.
všichni
7., 8. a 9.
7., 4. A, 4. B, 3.
7., 8.
4. B
1. a 2. st.
5.
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III.
IV.
IV.
IV.
IV.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VII.

Recitační soutěž
Výchovný koncert
MR mažoretek
Noc a Andersenem v místní
knihovně
Listování...
Exkurze nemocnice Břeclav
Čokoládová tretra
Den lidových řemesel
Školní akademie
Divadelní představení Brno
Škola v přírodě
Preventivní program HZS Břeclav
Ekoprogram
Atletické přebory Podluží
Třídní výlet - Mikulčice
Třídní výlet – Pevnost Boyard
Exkurze Dukovany a Dalešice
Den Země
Dopravní výchova
Princové jsou na draka- taneč.
pohádka v Břeclavi
Třídní výlet Znojmo
Exkurze Sonetor čaje
Návštěva Galerie Hodonín
Třídní výlet Brno
Exkurze Turold Mikulov
Pasti Otce vlasti- projekt. den
Rozloučení žáků 9. tř.
Družeb. setkání Rakous.,
Slovensko

4. – 5.
všichni
všichni
1. st.
1. st. a 2. st.
8.
1. st.
všichni
všichni
8., 9.
2.- 4. tř.
2. stupeň
7., 8.
1. a 2. st.
1., 5.
9.
9.
1. st., ZŠ Hrušky
4., 5.
1. st.
7.
4., 5.
5.
6.
9.
2. st.
vyuč. + rodiče
všichni

Školská rada a její činnost
Školská rada se ve školním roce 2015/2016 sešla 2x.
Pracovala ve složení:
Mgr. Jana Bravencová
Mgr. Jana Komosná
Mgr. Jana Budišová
Eva Greeová
Mgr. Bc. Marek Košut
Ing. Zdeňka Ondráková
Mgr.Hana Janulíková
Monika Kurcová
Bohumila Lanová
Na první schůzce dne 1. 9. 2015:
- projednala a jednohlasně schválila:
dodatky ke školnímu řádu
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- všichni přítomní provedli návštěvu zrekonstruovaných prostor bytu na školní družinu
Na druhé schůzce konané dne 8. 10. 2015
- projednala výroční zprávu školy, se kterou radu seznámila ředitelka školy Mgr. Hana
Grossmannová
- dovolila Bohumilu Lanovou členkou školské rady
- projednávala přípravu dostavby školy, informace podával starosta obce Mgr., Bc.
Marek Košut
- dále byli členové seznámeni s přípravou úpravy ŠVP
Jana Bravencová

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
Výchovný poradce
Školní metodik prevence

do 35 let
-

35 – 50 let
1

50 let – důch. věk
1
-

c) další
Ve školním roce 2015/ 16 bylo odesláno do pedagogicko – psychologické poradny v Břeclavi
nebo do Hodonína na vyšetření a kontrolní vyšetření z prvního stupně 18 dětí, z druhého
stupně bylo odesláno 19 žáků. Většina dětí vyšetření absolvovala. Na vyšetření chodí žáci nejen
pro výukové, ale také pro kázeňské problémy.
V tomto školním roce jsme měli 6 integrovaných žáků – ve třetí třídě SPU, ve čtvrté třídě
autista, v šesté třídě autista a tři žáci se specifickými poruchami učení. Ve všech třídách pracují
s autisty asistentky. Všichni žáci, kteří byli na vyšetření v PPP nebo SPC a mají nějaká
doporučení ke vzdělávání, věnujeme jim individuální péči, navštěvují dyslektický kroužek,
logopedickou prevenci nebo reedukaci.
Povinnou školní docházku letos ukončilo 30 žáků z deváté třídy, 3 žáci z 5. tř., 1 žákyně
odchází na gymnázium do Břeclavi a 1 žákyně do sportovní třídy do Břeclavi, druhá na Kupkovu
ZŠ.
Všichni žáci 9. třídy (30) budou pokračovat ve studiu na vyšším stupni:
1 žákyně na gymnáziu
21 žáků na středních odborných školách ( OA, SPrům.Š, SZdr.Š, Voj.SŠ, SPed.Š…)
8 žáků na středních odborných učilištích
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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 10 žáků.
Řešili jsme 1 případ záškoláctví, případy dlouhodobé neomluvené nepřítomnosti s OSPODEM
v Břeclavi.
Průběžně se řešily výchovné a výukové problémy ve spolupráci s rodiči žáků na mimořádných
schůzkách. Šestkrát se sešla výchovná komise k jednání s rodiči žáků, s některými opakovaně.
Řešila se i vážná porušení školního řádu, omlouvání časté nepřítomnosti a nevhodné chování.
Žáci 9. třídy absolvovali prohlídku veletrhu dalšího vzdělávání v Břeclavi i v Hodoníně
v rámci volby povolání a besedu na Okresním úřadu práce v Břeclavi. Pro volbu povolání jsou
zakoupeny počítačové programy. Uspořádali jsme zvláštní schůzku s rodiči. Vycházející žáci se
také zúčastnili soudního přelíčení na Okresním soudě v Břeclavi.
Ve všech třídách se uskutečnil vrstevnický program pro utváření zdravého třídního
kolektivu a příjemného klimatu ve třídách, aby se předcházelo vzniku šikany v rámci prevence.
V některých kolektivech pracovala psycholožka Mgr. Milena Mikulková a do čtvrté a sedmé
třídy přijela Mgr. Helena Adamusová, která nabídla spolupráci i s rodiči na svolaných třídních
schůzkách.
Mgr. Soňa Petrjanošová , výchovná poradkyně

Hodnocení v rámci primární prevence rizikového chování
Stěžejním materiálem platným v oblasti primární prevence na daný rok je Minimální
preventivní program. Toto je dokument, který je zpracován na období několika let a jeho
součástí je plán a cíle na konkrétní rok 2015/2016. Minimální preventivní program ZŠ
Moravská Nová Ves vychází z platné legislativy, kterou je zejména Národní strategie primární
prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018, Metodického doporučení
k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
(č.j.: 21291/2010-28), Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a
řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízeních (č.j.: 22294 /2013-1).
Aktivity primární prevence jsou zaměřené na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu,
rozvíjení jejich osobnosti a sociálně komunikativních dovedností. Napomáhají žákům získávat
takové kompetence, které snižují riziko výskytu nebo rozvoje určitých forem rizikového chování.
Cílem MPP je podporovat aktivity žáků a využívat pestrosti preventivní práce s žáky. To vše
předpokládá zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci
žáků.
Primární prevence je nedílnou součástí každodenního života každé třídy. Na její realizaci se
podílí jak pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy, tak odborníci zabývající se touto
problematikou. V rámci zlepšování klimatu třídy, sociálních vazeb, kamarádství, mezilidských
vztahů, sociálních dovedností, prevence šikany, zvyšování odolnosti proti zátěžovým situacím,
předcházení únikovému chování se žáci účastnili tvorby třídních pravidel, upevňování a
aktivního používání základních pravidel slušného chování. Byli konfrontováni se znalostí
výchovných opatření, Aktivní účastí v preventivních programech a evaluace těchto programů
zvyšovali své kompetence a znalosti v oblasti prevence. Žáci se zapojili do sociometrického
šetření, mapování náchylnosti k rizikovým formám chování, ověřovali si znalosti důsledků
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ubližování a šikanování. Součástí nespecifické primární prevence je i využívání mimoškolních
aktivit.
Rezervy jsou stále v pravidelné a aktivní práci v třídních hodinách, která podle mého soudu
velkou mírou napomáhá dosažení všech cílů, obsažených v MPP.
Přehled aktivit:
Září:
utváření kolektivů, tvorba třídních pravidel
8.- 11. 9. adaptační pobyt Ekokůň 6. třída
Říjen:
Preventivní program agentury Podané ruce 16. 10. Prevence užívání alkoholu – 3., 4. A, 4. B,
Kybešikana – 5., Příběh Moniky – 6., Netolismus – 7.
Dotazníkové šetření žáků Socioklimatu 5. – 8. třída
Program Socioklimatu Mgr. Mikulková – Pravidla slušného chování v naší třídě – 5., Noví
kamarádi, Pravidla chování – 6.
Listopad:
Preventivní programy Socioklimatu Na společné lodi – 6., Mgr. Mikulková, konzultace s žáky 6.
Preventivní programy Socioklimatu Jsme tým a známe pravidla – 5., Mgr. Mikulková,
konzultace s žáky a třídní učitelkou
Prosinec:
Programy Podané ruce 10.12. Prevence kouření- O Sněhurce trochu jinak – 1. , 2. A a B,
Jsme spolu – 5. tř., Šikana – 6.tř., Jak může droga ovlivnit mé povolání – 8.tř.
Leden:
Programy Podané ruce 25. 1. Prevence kouření – 3. tř., Vandalismus – 4. A a B, Sex včas – 9. tř.
Únor:
Preventivní program Socioklimatu – Mgr. Mikulková – 4. B
Březen:
Dotazníkové šetření Socioklimatu – 6. tř.
Duben:
Klima a vztahy třídy – 6. tř. Mgr. Adamusová – dvoudenní setkání
Dotazníkové šetření Je mi dobře ve třídě? – 7. třída
Květen:
Schůzka rodičů žáků 6. třídy, třídní učitel a okresní metodička prevence – Klima třídy
Červen:
Právní vědomí 9. třída – okresní soud Břeclav
V oblasti nespecifické prevence pracovali žáci v zájmových útvarech, které nabízí škola,
kroužcích a zájmových oddílech, podle jejich zájmu. Řešení projevů rizikového chování: viz
záznamy v deníku ŠMP, dotazníku okresního MP, bylo vždy projednáno v účinnosti třídního
učitele, vedení školy, VP, ŠMP, zákonného zástupce. Kladem je, že jsme nezaznamenali na naší
škole žádný projev rizikového chování v oblasti návykových látek. Nedostatky stále vidím
v činnosti třídních učitelů při práci se třídou v rámci třídnických hodin.
Mgr. Jana Budišová, ŠMP
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Část VIII.
Závěr
Práce školy se řídila Ročním plánem školy, který byl rozpracován do jednotlivých
měsíců. V plánu byly vytýčeny 4 hlavní úkoly školy:
1. Kvalita výuky českého jazyka – postupné zdokonalování techniky učení - čtení
s porozuměním, sloh
2. Sjednocení v požadavcích – hodnocení výchovy a vzdělání podle platné verze ŠŘ
3. Snaha motivovat žáky, usilovat o kladné hodnocení
4. Zdokonalovat se v práci s integrovanými žáky a tvorbě individuálních plánů
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 vlastního učebního programu nazvaném „ŠKOLA PRO
ŽIVOT“. Vyučovalo se podle něj ve všech ročních. V tomto školním roce jsme zahájili kompletní
revizi stávajícího ŠVP. Paní učitelky a pan učitel zkontrolovali všechny výstupy a učivo. Doplnili
změny a pracovali se ŠVP tak, aby jej bylo možno vložit do portálu připraveného českou školní
inspekcí.
Jedno oddělení ŠD bylo přemístěno do nově zrekonstruovaných prostor bývalého
školního bytu.
K lepší spolupráci s rodiči a žáky dále pracovaly dva poradní orgány ředitelky. Rada
rodičů, kde jsou zástupci z řad rodičů žáků všech tříd, a Rada žáků (školní parlament), kde jsou
zástupci žáků 4. – 9. třídy, které se scházely pravidelně 1x za měsíc.
Pro lepší informovanost rodičů jsme od 2. pololetí zavedli elektronickou žákovskou,
která se osvědčila u většiny rodičů.
Firmou SCIO byly testovány 3., 5., 7. a 9. třídy z těchto oblastí: Čj, Ma, cizí jazyk a OSP
(obecné studijní předpoklady). Ve 3. tř. JČ a JA průměrné výsledky, slabé výsledky v M a Člověk
a jeho svět. Průměrné výsledky odpovídající předpokladům žáků byly v 5. třídě v M a JČ v AJ
splnila třetina žáků očekávané výstupy. V 7. třídě JČ i M slabé výsledky opět odpovídají
předpokladům žáků, v JA polovina žáků splnila očekávané výstupy. V 9. ročníku byly výsledky
podprůměrné z JČ, z M však dosáhli žáci výborných výsledků, vysoko přesahující jejich
předpoklady, v JA pouze třetina dosáhla úroveň očekávaných výstupů (testy probíhaly na
podzim, ke konci 9. ročníku mohli žáci dosáhnout optimálnějších výsledků).
I nadále je třeba se soustředit na úroveň výuky českého jazyka, rozvíjet u žáků
čtenářskou gramotnost a využít nabízené možnosti dotací z EU.
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Výsledky z anglického jazyka:

Během celého školního roku pokračovalo vybavování pomůckami, nábytkem,
počítačovou technikou:
 Elektronické učebnice
 Nové vybavení třídy nábytkem pro budoucí prvňáčky
 Oprava podlah ve 2 kmenových třídách 1. stupně
 Zakoupení nových mikroskopů s podsvícením
 Pořízení repasované barevné laserové tiskárny A3
 Demonstrační soupravy pro magnetismus do fyziky
 Oprava schodiště na 1. stupni
 Opravy a výmalby tříd, školní družiny
Pokračovalo se v projektech
 „Mléko do škol“; projekt na 2. stupni zajišťovala p. vych. I. Salajková, na 1.stupni B.
Šestáková
 „Ovoce do škol“; projekt na 1. stupni zajišťovala ved. učitelka I. Šestáková
 „Ideální třída“ pro příznivé klima ve třídách
Škola pořádala tradiční velké akce: ples školy, lyžařský kurz, plavání pro žáky 2. a 3.
třídy, kvalifikaci na Mistrovství republiky v mažoretkovém sportu, školu v přírodě pro žáky 2. –
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4. tříd. Úspěšné byly i akce typu Den otevřených dveří na podzim pro seniory a v květnu při Dni
řemesel.
Škola na podzim realizovala dva projekty v rámci EU - výzvu č. 56 a č. 57.
V rámci 1. projektu, který byl financován částkou 460 654,- a zaměřen na jazykovou a
čtenářskou gramotnost žáků, jsme vybavili školní knihovnu 120 novými knihami a zakoupili
jsme 12 elektronických čteček knih pro žáky. Žáci s nimi pracovali v rámci výuky v čtenářských
dílnách. Podnítili jsme tak v žácích zájem o četbu. Vybraní žáci absolvovali 6 denní zájezd do
Anglie, kde náplní byla návštěva pamětihodností Londýna a absolvování 9 hodin lekcí
angličtiny. Tento pobyt byl žákům hrazen také z přidělené dotace a přispěl k jazykovým
dovednostem žáků.
V rámci 2. projektu, kde jsme získali finanční částku ve výši 260 516,- a který byl
zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků, jsme vybavili naši školní dílnu novým
nábytkem, nářadím a materiálem.
Pokračovali jsme v projektu „Ideální třída“, ve kterém se realizuje hlavně společný
týdenní pobyt žáků 6. tříd za účelem vzájemného seznámení žáků z Mor. Nové Vsi s novými
žáky z Hrušek a Týnce hlavně s cílem předcházet negativním jevům v nově utvářeném
kolektivu, ale také i v dalších třídách. Se žáky i rodiči pracuje speciální pedagožka.
O prázdninách jsme uspořádali ve spolupráci s Brontosaurem „ Příměstský tábor“ pro
děti prvního stupně, o který byl opět velký zájem.
Školní rok byl ukončen slavnostním rozloučením s absolventy školy v obřadní síni
Městyse Moravská Nová Ves, kterému předcházela velmi úspěšná odpolední akce rozloučení
deváťáků a jejich rodičů se školou.
Mgr. Hana Grossmannová
ředitelka
V Moravské Nové Vsi dne 1. září 2016
Projednáno se všemi pracovníky školy: 1. září 2016
Schváleno ve školské radě: 6 . října 2016
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