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I. Základní údaje o škole
Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17
Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová
Právní forma: příspěvková organizace (právní subjektivita od 1. 1. 2003)
IČO: 70992169
IZO: 102 391 769
Datum zařazení do sítě škol: 15. 12. 2005
Součásti školy:
Školní jídelna ZŠ Vnorovy, Hlavní 17
IZO: 103 155 660
Školní družina ZŠ Vnorovy, Hlavní 17
IZO: 118 600 427
Telefon: 518 328 155, 736 780 680;
e-mail: zsvnorovy@zsvnorovy.cz
www stránky: www.zsvnorovy.cz
Počet žáků

K 30. 9. 2016 bylo přihlášeno 235 žáků.
Školní rok
2016/2017
1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

7

5

152

Průměrný počet
žáků na třídu
21,71

4

4

84

21,00

11

9

236

21,36

Celkový počet žáků v 1. ročníku: 27
V průběhu školního roku do naší školy přestoupili k 6. 3. 2017 čtyři žáci a v květnu tři žáci
opět z důvodu stěhování přestoupili do jiné školy.
Rada školy byla zřízena dle § 167 zákona č.561/2004 Sb v platném znění. Volby do školské
rady proběhly v dubnu 2017.
Rada školy pracovala v tomto složení do 20. 4. 2017:
Předseda ŠR: Mgr. Celnerová Věra; Členové: p. Matušková Eva, p. Urbančíková Marie,
Mgr. Chudík Pavel, Mgr. Rosochová Jitka a Mgr. Fridrichová Marie
Rada školy pracovala v tomto složení od 21. 4. 2017:
Předseda ŠR: Mgr. Fridrichová Marie; Členové: p. Strachotová Veronika, p. Urbančíková
Marie, Mgr. Chudík Pavel, Mgr. Tomanová Jarmila a Mgr. Rosochová Jitka
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II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku
Zvolený vzdělávací program a jeho č. j.
Název zvoleného vzdělávacího
Číslo jednací
programu

V ročníku

ŠVP ZŠ Vnorovy

1. - 9.

ZŠVn309/16

Zařízení školního stravování
Typ jídelny- dle výkazu Z
Počet
17-01
ŠJ - úplná
1

Počet strávníků
zaměstnanci školy
28

žáci
224

cizí strávníci
71

Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2016
Fyzické osoby
5
Přepočtení na plně zaměstnané
3,4+0,8 jiné zdroje
Školní družina
ŠD
počet oddělení ŠD
celkem

počet dětí v ŠD

2

50

počet vychovatelů ŠD
fyz. 2/ přepočt. 1,3

Hodnocení práce 1. oddělení školní družiny ve školním roce 2016 -2017
V letošním školním roce navštěvovalo 1. oddělení školní družiny 25 dětí z 1. a 2.
třídy. Provoz byl přizpůsoben kroužkům a výuce Náboženství. V září navštívily děti Obecní
úřad ve Vnorovech a seznámily se s jeho činností. Zabývali jsme se také prevencí rizikového
chování – slušné chování k dospělým a kamarádům. Zapojili jsme se do projektu 72 hodin.
Děti uklízely na hřišti na Dolině, sbíraly papírky a zametaly. Prokázaly ochotu zapojovat se
do dobrovolnických činností. Navštívili jsme knihovnu – Týden knihoven. Velmi úspěšná
byla ochutnávka ovoce a ovocných výrobků. Zabývali jsme se zdravým životním stylem.
Pokračovali jsme v projektu Kiwanis. Děti šily bavlněné panenky pro děti v nemocnicích.
V listopadu nás v družině navštívila paní knihovnice a povyprávěla dětem o zvířátkách
v knížkách. Družináře bavilo také pečení perníčků. Zúčastnili jsme se projektu Den pro
dětskou knihu. Beseda s Policií byla další akcí v ŠD.
V prosinci jsme se zabývali vánoční tematikou. Vánoce v knihovně byla pěkná akce s knihou
u stromečku. V lednu jsme využili sněhové nadílky a bobovali jsme na Dolině.
V únoru nás navštívila v ŠD paní knihovnice Hynštová a povyprávěla dětem o dinosaurech
v dětské literatuře. Soutěž Cesta pohádkovým lesem a Karneval v družině byly další vydařené
akce. V březnu jsme se zabývali velikonoční tematikou. Navštívili jsme knihovnu – Březen –
měsíc knihy. V dubnu jsme se zaměřili na jarní tematiku a pozorování přírody na vycházkách.
Na vyrábění jsme využívali odpadový materiál – Den Země. Akce Hry bez hranic byla soutěž
družstev i jednotlivců. V červnu jsme uspořádali zábavné soutěžení ke Dni dětí. Jeli jsme na
výlet po Baťově kanále na program - Cesta pohádkovým lesem.
Spolupráce s rodiči a učiteli byla na velmi dobré úrovni. Výchovně vzdělávací cíle
byly splněny.
Alena Makovcová, vychovatelka 1. oddělení ŠD
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2. oddělení školní družiny
V tomto školním roce navštěvovalo 2. oddělení ŠD 25 dětí 2., 3. a 4. ročníku. Činnost
oddělení byla realizována podle ŠVP. I letos byla činnost zaměřena, mimo pravidelných a
průběžných činností, taky na rozvoj jazykových a komunikačních dovedností v AJ a
dovedností v ICT. Nově jsme se věnovali budování a upevňování mezigeneračních vztahů se
seniory v novém Domě pro seniory ve Vnorovech. Děti pravidelně navštěvovaly ICT učebnu,
kde pracovaly na didaktických programech doplňujících výuku, na interaktivních a zábavných
programech AJ, podílely se na tvorbě zpráv pro internetové stránky školy, vyhledávaly
informace k aktuálním tématům ŠD, soutěžily. Velmi oblíbené byly pravidelné sportovní dny
dvakrát týdně, realizované v tělocvičně školy a podle počasí i na dvorku ZŠ, na dětském hřišti
Dolina Vnorovy a na vycházkách. V provozní době ŠD děti navštěvovaly náboženství a
kroužky (háčkování, malá kopaná, gymnastika, výtvarný) v prostorách školy. S knihovnou ve
Vnorovech pokračovala výborná spolupráce, kde pro nás p. knihovnice Helena Hynštová
připravila zajímavé programy a taky chodila s komponovanými programy a různými
činnostmi za námi do ŠD. Spolupodílela se i na týdenním projektu Čtení nás baví, který
vyvrcholil vystoupením dětí 2. odd. ŠD pro seniory ve Vnorovech.
V měsíci září jsme zahájili celoroční projekt Společná plavba, stanovili si pravidla a
cíle projektu na každý měsíc. V ŠD jsme přivítali nové děti, besedovali o bezpečnosti a
chování v ŠD i mimo ni, chodili na vycházky, sbírali přírodniny, lisovali květiny a vytvářeli z
nich výrobky na výzdobu ŠD, školy. Den jazyků jsme oslavili tak, že jsme se naučili nové
anglické pozdravy a vyhledávali na internetu informace o anglicky mluvících zemích. Na
olympiádu ZŠ jsme zavzpomínali soutěží v malování o nejkrásnější obrázek. Proběhla taky
akce ŠD v pohybu-soutěžení v různých disciplínách. Malí chovatelé nám do družiny přinesli
ukázat své svěřence.
V říjnu jsme se opět připojili k dobrovolnickému projektu 72 hodin -s heslem Ručky k
rukám jsme přinesli radost do Domova pro seniory ve Strážnici, kde děti pomáhaly v
ergoterapeutické dílně s výrobou krepových růží na strážnické hody, zazpívaly seniorům,
pobesedovaly s nimi. V tomto měsíci děti sbíraly kaštany a v družině jsme si uspořádali
Kaštanohraní. Říjen jsme zakončili celotýdenním projektem Halloween a halloweenskou
party. I letos pokračoval projekt Kiwanis a v říjnu jsme začali plnit a zašívat panenky.
V listopadu proběhla tradiční pohybová soutěž Švihadlový král a Olympiáda zručnosti
a řešení hlavolamů. Stále probíhal celoroční projekt Společná plavba, děti plnily úkoly a
sbíraly dukáty, každý měsíc jsme vyhodnotili nejlepšího námořníka. V učebně ICT jsme si
vyhledávali informace o zvířatech v okolí Vnorov a pak jsme navštívili klubovnu Místního
mysliveckého sdružení, kde nám pan Gazárek o těchto zvířatech poutavě povyprávěl a
předvedl nám exponáty.
Advent jsme zahájili tradiční adventní dílnou, kde si vyrobili zájemci ze ŠD i
z vyšších ročníků krásné věnce. Předvánoční čas jsme naplnili taky tvořením, naše výrobky
zdobily družinu i školu, pak si je děti odnesly na výzdobu svých domovů. Ve spolupráci s paní
knihovnicí Hynštovou jsme si uspořádali vánoční posezení v knihovně. Další už pravidelnou
a dětmi oblíbenou akcí jsou chemické pokusy, které pro nás připravují žáci Fyzikálně
chemického praktika s paní učitelkou Kuryviálovou, tentokrát s názvem Malý chemik. Velmi
pěkné bylo taky letošní zpívání u stromečku, kde děti zpívaly koledy a vánoční písničky
samostatně i ve skupinách. S koledami a vánočními básněmi jsme navštívili i Dům pro
seniory ve Vnorovech, kde jsme strávili hezké odpoledne při štrůdlu a čaji. Tato akce proběhla
opět ve spolupráci s knihovnou.
Nejoblíbenější akce -Vánoční noc v ŠD se letos konala z 20. na 21. 12. a účastnilo se jí 24
dětí.
V lednu jsme hned po Vánocích měli týden vánočních dárků, kde děti ostatním
představovaly své dárky a společně si s nimi hrály. Dále jsme se věnovali dobrovolnické
aktivitě mezinárodního projektu Kiwanis - šití látkových panenek pro děti v nemocnicích,
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sbírali jsme víčka pro Sabinku. Letos nám zimní počasí přálo, takže jsme několikrát bobovali
na Dolině a stavěli sněhuláky a různé stavby. V tělocvičně proběhlo Míčohraní- turnaje ve
vybíjené, baseballu, přehazované, fotbalu a florbalu. Celý týden jsme věnovali malování
horkým voskem-Enkaustice.
Únor byl ve znamení masopustu, uspořádali jsme si karneval se soutěžemi. Konala se i
tradiční Pexesiáda, s anglickými a českými pexesy.
Proběhla soutěž v jazykolamech a Den bezpečného internetu ve spolupráci s místní
knihovnou.
Březen měsíc knihy jsme oslavili týdenním projektem ve spolupráci s knihovnouČtení nás baví. Součástí projektu bylo i vystoupení pro seniory s ukázkami čtení, písničkami a
hrou na kytaru. V tělocvičně školy jsme měli setkání s maskotem Ovocentra - Mrkvounem,
aktivně jsme besedovali o zdravém stravování. Jaro v družině, to je pozorování přírody na
vycházkách, hry venku, ale i jarní a velikonoční tvoření. Naše výrobky s jarní tematikou
zdobily ŠD i chodby školy.
Duben vždy věnujeme bezpečnosti a dopravě. Letos jsme měli týden s názvem
Bezpečně vždy a všude. Poznávali jsme dopravní značky, vyhledávali, četli si důležité
informace, hráli interaktivní hry, malovali a uspořádali jsme závod autíček. Ke Dni Země
jsme měli besedu s Nikol Barboříkovou z CO2 ligy o vodě.
V květnu proběhla v učebně fyziky a chemie další část ukázek pokusů s názvem
Rande s fyzikou. Dvě odpoledne jsme věnovali setkání s domácími mazlíčky, jednou ve škole,
jednou na dvoře u Symerských. Taky jsme měli soutěž v malování na chodníku a přehlídku
šikovných dětí- Družina má talent.
V červnu jsme absolvovali velmi vydařený výlet ŠD na Baťák s názvem Baťák
technicky vzato. Druhý týden v červnu jsme uspořádali společnou akci s knihovnou pro
seniory Umíme si hrát. Hráli jsme s vnorovskými seniory stolní a společenské hry, zazpívali
jsme jim a rozdali dárky, které děti vyrobily. Výbornou spolupráci s knihovnou ukončíme
společným setkáním nazvaným Knížka na prázdniny. Poslední akcí, která nás čeká, je Velká
prázdninová hra - soutěžní hry, hledání pokladu. Nakonec vyhodnotíme a zakončíme
celoroční projekt Společná plavba a děti dostanou vysvědčení družináře.
Všechny akce pořádané ŠD jsou na principu dobrovolnosti. Děti se jich účastní dle své
volby. ŠD poskytuje prostor pro odpočinek a smysluplné, aktivní trávení volného času i pro
vzdělávání, rozvoj anglických jazykových a ICT dovedností. Hodně se věnujeme i
pohybovým činnostem a taktéž výtvarným. Letos jsme se zaměřili na vytváření a upevňování
mezigeneračních vztahů. Výsledky naší činnosti pravidelně zveřejňujeme na www stránkách
ZŠ a ve školní kronice.
Dana Nováková, vychovatelka 2. oddělení ŠD

III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
V současné době je pedagogický sbor plně kvalifikovaný, ve škole pracuje 20 pedagogických
pracovníků, včetně dvou p. vychovatelek ŠD a čtyř asistentek pedagoga. Ve škole fungují
předmětové komise jazyků, přírodovědných oborů a společenskovědní, na 1. stupni metodické
sdružení. Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, které tvoří výchovný poradce a
metodik prevence projevů rizikového chování, je zřízena funkce metodika ICT a preventisty
v oblasti EVVO.
Od roku 2006 je jeden pedagog uvolněn k výkonu veřejné funkce místostarosty obce.
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Seznam zaměstnanců ve školním roce 2016/2017
PhDr. Tyllichová Hana, ředitelka školy
PaedDr. Rybová Marie, zástupce ředitele
Mgr. Aujezdská Martina, třídní učitelka III. B
Mgr. Celnerová Věra, třídní učitelka III. A
Mgr. Fojtík Miloš, třídní učitel V. B
Mgr. Gajošová Alena, metodik ICT
Mgr. Kuryviálová Veronika, třídní učitelka V. A
Mgr. Mičolová Martina, učitelka VV
Mgr. Motyčková Eva, třídní učitelka IV. třídy
Mgr. Pavková Vladimíra, třídní učitelka VII. třídy
Mgr. Plaširybová Michaela, třídní učitelka II. třídy
Mgr. Rosochová Jitka, třídní učitelka VI. třídy
Mgr. Smiešková Marta, třídní učitelka VIII. třídy
Mgr. Studničková Iva, třídní učitelka I. třídy
Mgr. Tobolová Markéta, třídní učitelka I. třídy
Mgr. Tomanová Jarmila, školský poradenský pracovník, metodik prevence
Asistentky pedagoga:
Komínková Petra do 31. 1. 2017
Mgr. Slavíková Eliška od 1. 2. 2017
Mgr. Mičolová Martina
Nováková Dana
Mgr. Kozumplíková Martina
Vychovatelky ŠD:
Makovcová Alena; 1. oddělení ŠD
Nováková Dana; 2. oddělení ŠD
Správní zaměstnanci:
p. Motyčková Klára, hospodářka
p. Svoboda Zdeněk, školník
p. Buchtová Jarmila, uklízečka
p. Kočišová Petra, uklízečka (po dobu nepřítomnosti p. Šebestové)
p. Konečná Marie, uklízečka
p. Šebestová Irena, uklízečka

Zaměstnanci ŠJ:
p. Macháčková Jana, vedoucí ŠJ
p. Komoňová Marie, kuchařka
p. Malíková Anna, kuchařka
p. Ondrovčíková Blažena, kuchařka
p. Všetulová Jaroslava, hlavní kuchařka
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Všichni pedagogičtí pracovníci jsou kvalifikovaní.
Do školy nenastoupil v loňském roce žádný absolvent s odbornou kvalifikací.
V tomto školním roce pracuje ve škole 5 nepedagogických pracovníků s úvazkem
4,5 a 5 pracovnic školní jídelny s úvazkem 3,4; 0,8 úvazku je hrazeno z jiných zdrojů.
IV. Údaje o přijímacím řízení na střední školu a o zápisu k povinné školní docházce:
Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Dne 5. 4. 2017 proběhl zápis do 1. ročníku základního vzdělávání. Dostavilo se k němu
celkem 40 dětí, v souladu se školským zákonem jsme kladně vyřídili 12 žádostí o odklad
školní docházky o jeden rok. Do prvního ročníku ve školním roce 2017/2018 nastoupí dle
předpokladu 28 dětí.
Údaje o přijímacím řízení na střední školu
V letošním školním roce vychází z naší školy 19 žáků z 9. ročníku. Ti splnili povinnou školní
docházku a získali základní vzdělání. Z 5. ročníku odešli dva žáci na osmileté gymnázium.
Všichni žáci byli přijati.
Přehled oborů SŠ, na které byli přijati žáci 9. ročníku:
Počet
žáků

Škola

Obor

Purkyňovo gymnázium Strážnice
Stojanovo gymnázium Velehrad
SOSG Staré Město
SOS civilního letectví Praha
SPŠOA Uherský Brod
SSOU a SOŠ Strážnice
Střední hotelová škola, služeb a veřejnoprávní
akademie, Strážnice
SŠ automobilní Kyjov
SŠ Gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
Obchodní akademie, VOŠ a jazyková škola s právem
státní zkoušky, Uherské Hradiště
SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická, Uherské
Hradiště
Střední zdravotnická škola Brno, jaselská
Klvaňovo gymnázium a SOŠ zdravotnická a sociální,
Kyjov
SŠ Gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

všeobecné 4G
všeobecné 4G
ekonomika a podnikání
ekonomika a podnikání
veřejnoprávní činnost
technické lyceum

1
2

veřejnoprávní činnost

1

autotronik
cukrář

1
1

Informační technologie

1

zdravotnický asistent

1

zdravotnický asistent

1

zdravotnický asistent

2

kuchař, číšník
mechanik instalatérských a
elektrotechnických zařízení
truhlář

1

SOU Havlíčkova Kyjov
ISŠ Hodonín, Lipová alej
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V. Výsledky výchovy a vzdělávání
1. Celkové hodnocení žáků v 1. pololetí
Třída

Počet
žáků

Průměrný
prospěch

Prospěl
sV

Prospěl

Nehodnocen

Neprospěl

Zameškané
hodiny na žáka

I.
II.
III. A
III. B
IV.
V. A
V. B

27
26
22
17
28
17
15
152
20
19
26
19
84
236

1,00
1,11
1,21
1,24
1,49
1,52
1,43
1,29
1,48
1,73
1,84
1,72
1,69
1,49

27
23
22
15
15
7
10
119
10
4
9
5
28
147

0
3
0
2
13
10
5
33
10
15
17
14
56
89

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

17,44
22,00
27,04
32,29
40,85
39,47
37,46
30,94
42,15
46,84
47,15
49,94
46,52
38,73

Celkem I.
stupeň
VI.

VII.
VIII.
IX.
Celkem II.
stupeň
Celkem
škola

2. Celkové hodnocení žáků v 2. pololetí
Třída

Počet
žáků

Průměrný
prospěch

Prospěl
sV

Prospěl

Nehodnocen

Neprospěl

Zameškané
hodiny na žáka

I.
II.
III. A
III. B
IV.
V. A
V. B

27
26
22
17
28
17
15
152
20
19
26
19
84
236

1,016
1,187
1,284
1,346
1,607
1,582
1,573
1,371
1,538
1,898
1,997
1,811
1,811
1,591

27
23
17
11
12
6
7
103
9
4
7
5
25
128

0
3
5
6
16
11
8
46
11
15
19
14
59
109

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

32,074
20,577
26,727
35,529
45,536
52,000
36,733
35,597
58,150
66,895
82,500
77,526
71,268
53,433

Celkem I.
stupeň
VI.

VII.
VIII.
IX.
Celkem II.
stupeň

Celkem škola

3. Udělení výchovných opatření a opatření k posílení kázně:
druh výchovného opatření:

pochvala třídního učitele
pochvala ředitele školy
napomenutí třídního učitele
důtka třídního učitele
důtka ředitele školy

1. pololetí
13
0
16
6
3
8

2. pololetí
111
16
20
13
5

Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2016/2017

4. Snížený stupeň z chování za 1. pololetí
Stupeň chování
Počet
2
0
3
0

% z počtu všech žáků školy
0
0

5. Snížený stupeň z chování: za 2. pololetí
Počet
Stupeň chování
2
1
3
1

% z počtu všech žáků školy
0,42
0,42

6. Ve škole jsme zaznamenali tři případy neomluvené absence u žáků, kteří přestoupili do naší
školy 6. 3. 2017 a opět odešli ke dni 15. 5. 2017. Některé hodiny byly omluveny, nicméně
poté, co se odstěhovali, jsme neměli možnost zkontrolovat tyto omluvenky v žákovské knížce.
O této skutečnosti byla informována škola, do které přestoupili.
7. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.28/2016 Sb.) bylo realizováno
dle vypracovaných individuálních vzdělávacích plánů (IVP) u tří žáků. Jeden žák byl
vzděláván dle IVP z důvodu mimořádného nadání v 5. ročníku bez absolvování třetího
ročníku. Jeden žák se vzdělával dle IVP v matematice v rámci svého ročníku. Učivo také
zvládl bez problémů, navíc byl vyhodnocen jako nejlepší řešitel soutěže Matematický klokan
ve své kategorii v celé republice v dalších dvou soutěžích se umístil na 1. místě v okresních
kolech. Jedna žákyně měla vypracovaný IVP pro mimořádné nadání v českém jazyce, na
výuku českého jazyka chodila do vyššího ročníku. Učivo zvládla bez problémů.
• Péče o talentované žáky
Talentovaným žákům umožňujeme, aby své znalosti využívali při různých soutěžích a
olympiádách. Z níže uvedeného přehledu výsledků soutěží je patrné, že se nám to vcelku daří.
V hodinách žáci samostatně řeší úkoly, s řešením seznamují své spolužáky, často řídí práci při
skupinovém vyučování a pomáhají svým spolužákům.
• Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
V letošním roce jsme vzdělávali dva žáky podle IVP pro poruchy chování. Tito žáci jsou
evidováni jako integrovaní žáci. Dva žáci byli vzděláváni dle IVP – vzdělávání dle RVP
s upravenými minimálními výstupy. Dle doporučení SPC mají přidělenu asistentku pedagoga.
Učivo zvládli bez větších problémů. Asistenta pedagoga má i další žák, který má vypracovaný
IVP pro zdravotní znevýhodnění. Pro poruchy učení je vzděláván dle IVP jeden žák. Žákům
slabším se snaží vyučující pomáhat formou individuálního přístupu v hodinách nebo formou
doučování, problémy se snažíme řešit společnou dohodou se zákonnými zástupci. Žáci, kteří
absolvovali vyšetření v PPP a jejichž zákonní zástupci souhlasili se zveřejněním zprávy škole,
pracují podle plánu pedagogické podpory. Jeden žák má vypracovaný IVP vzhledem
k sociálnímu znevýhodnění.
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8. Přehled volitelných a nepovinných předmětů ve školním roce 2016/2017:
Třída

Název předmětu

Vyučující

6.

Cvičení z matematiky

Mgr. Marta Smiešková

7.

Přírodovědná praktika

Mgr. Marta Smiešková

8.

-----

-------

9.

Přírodovědná praktika

Mgr. Marta Smiešková

Finanční gramotnost

Mgr. Alena Gajošová

Nepovinné předměty
Třída
1. - 9.

Název předmětu
Náboženství

Vyučující
P. Mgr. Josef Jelínek, p. Magdaléna Čajková,
p. Anna Ivanová,

Kroužky
Název kroužku

Vyučující

Výtvarný

Mgr. Martina Mičolová

Gymnastický kroužek

Johana Roubalová

Malá kopaná

Mgr. Miloš Fojtík

Cvičení z matematiky

PaedDr. Marie Rybová

Florbal

Mgr. Pavel Chudík

Fyzikálně chemické praktikum

Mgr. Veronika Kuryviálová

Cvičení z českého jazyka

PhDr. Hana Tyllichová

Školní časopis

Mgr. Jitka Rosochová

Logopedický kroužek

Mgr. Věra Celnerová

Taneční

Mgr. Iva Studničková, Mgr. Marta Smiešková

9. Evaluace školy
V testování SCIO-Stonožka, které proběhlo v listopadu 2016, si žáci 9. ročníku porovnávali
své znalosti v českém jazyce, matematice a obecných studijních předpokladech.
Svými výsledky v českém jazyce se naše škola řadí mezi průměrné školy, máme lepší
výsledky než polovina zúčastněných škol.
Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že studijní
potenciál žáků je v českém jazyce využíván optimálně, výsledky žáků jsou úrovni, jaká
odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Svými výsledky v matematice se naše škola
řadí mezi lepší průměrné školy, máme lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol.
Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP Bylo zjištěno, že v naší škole
je studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně, výsledky žáků v testech
odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.
V anglickém a německém jazyce byli žáci testováním SCATE zařazeni do kategorií dle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
10

Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2016/2017

Test byl koncipován pro posouzení jazykových znalostí a dovedností jako celku. Úlohy byly
zaměřeny na různé aspekty jazyka, ale jejich vyhodnocení probíhalo souhrnně.
V anglickém jazyce dosáhlo kategorie úrovně A1 14 žáků, úrovně A2 11 žáků, úrovně B1 3
žáci a úroveň B2 1 žák.
Přičemž úroveň A1 se očekává od žáka na konci 5. třídy základní školy, úroveň A2 na konci
9. třídy základní školy, B1 je kategorie, ze které vychází maturitní zkouška. Úrovně B2
dosáhne žák, který bez velké námahy dokáže vést plynulou spontánní konverzaci s rodilým
mluvčím, dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně zná.
V německém jazyce, který se na naší škole vyučuje jako druhý cizí jazyk od 8. a 9. ročníku,
dosáhlo kategorie A1 24 žáků, A2 3 žáci a kategorie A0 2 žáci.
(Úrovně kategorie A0 dosáhne žák, který se s pomocí naučených frází umí představit a
vyjádřit základní informace o sobě, své rodině či svých koníčcích.)
V testování SCIO- Stonožka, které proběhlo v dubnu 2016, žáci 5. třídy porovnávali své
znalosti v českém, matematice a obecně studijních předpokladech.
Výsledky v českém jazyce se naše škola řadí mezi lepší průměrné školy, máme lepší
výsledky než 60 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka
s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván
optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.
Výsledky v matematice jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší
výsledky než 70 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky
testu OSP bylo zjištěno, že je studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně,
výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.
V anglickém jazyce byli žáci testováním SCATE zařazeni do kategorií dle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky.
Test byl koncipován pro posouzení jazykových znalostí a dovedností jako celku. Úlohy byly
zaměřeny na různé aspekty jazyka, ale jejich vyhodnocení probíhalo souhrnně.
V anglickém jazyce dosáhlo kategorie úrovně A0 11 žáků, úrovně A2 9 žáků a úroveň A2 1
žák. Přičemž úroveň A1 se očekává od žáka na konci 5. třídy základní školy, úroveň A2 na
konci 9. třídy základní školy.
PaedDr. Marie Rybová, zástupkyně ředitelky
Rozbor a hodnocení úrovně čtenářské gramotnosti:
Rozvoj čtenářské gramotnosti považujeme za základní předpoklad získání vědomostí i
v jiných vzdělávacích oblastech, a proto jí věnujeme ve všech vzdělávacích oblastech
mimořádnou pozornost. Téměř ve všech vyučovacích předmětech zaměřujeme pozornost na
práci s textem, vyhledávání informací z různých zdrojů, čtení s porozuměním. Již od 1.
ročníku probíhá velmi úzká spolupráce s místní knihovnou ve Vnorovech, žáci 1. tříd se
zapojili do projektu Knížka pro prvňáčka, v druhé třídě opět proběhlo za účasti rodičů i
představitelů obce slavnostní pasování na čtenáře, ve všech třídách probíhaly v průběhu
celého školního roku besedy o knihách, děti 2. oddělení školní družiny si zpracovaly projekt
Čtení nás baví.
Rozbor a hodnocení úrovně matematické gramotnosti:
Matematickou gramotnost cíleně rozvíjíme jak v matematice, tak i při její aplikaci v jiných
předmětech. Pozornost věnujeme jak talentovaným žákům (účast ve školních i okresních
kolech matematických soutěží, Pythagoriáda a Matematický klokan, a olympiád - MO, ChO,
ZO, FO), tak i žákům vyžadujícím podpůrná opatření pro rozvoj matematické gramotnosti
formou individuálních konzultací, prací s výukovými programy a individuálním přístupem ve
výuce.
PaedDr. Marie Rybová, zástupce ředitele

11

Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2016/2017

Účast žáků v okresních a vyšších kolech soutěží:

Soutěž
MATEMATICKÝ
KLOKAN
PŘÍRODOVĚDNÝ
KLOKAN
PYTHAGORIÁDA

Školní kolo;
počet žáků
I. stupeň 109
II. stupeň 13
II. stupeň 17
5. ročník 30
6. – 9. ročník 19
Kategorie Z 5; 2

MATEMATICKÁ
OLYMPIÁDA
BAJTÍK

BIOLOGICKÁ
OLYMPIÁDA

Kategorie Z 7; 2
9 žáků

16 žáků
Kategorie C; 7 žáků
Kategorie D; 9 žáků

CHEMICKÁ
OLYMPIÁDA

3 žákyně

DĚJEPISNÁ
OLYMPIÁDA

10 žáků

BIBLE A MY

29 žáků

ZEMĚPISNÁ
OLYMPIÁDA

21 žáků

EKOLYMPIÁDA

LIGA CO2

Okresní kolo

Vyšší kola
Celostátní umístění
Ivan Petr 1. místo

Ivan P. 5. A; 1. místo
Chabiča O. 5. A;
2. místo
Z 5 Ivan P. 1. místo
Chabiča O. 3. místo
Z 7 Barboříková N.
8. místo
Matušková V. 7.tř.
1. místo
Šáchová E. 9. tř.
1. místo
Hochová T. 9. tř.
2. místo
Kategorie C
Váverka J. 2. místo
Barboříková N.
4. místo
Kategorie D
Vašek S. 10. místo
Břečka F. 19. místo
Pavková L. 6. místo
Pavková V. 10. místo
Šáchová E. 12.
místo
Pavková V. 9. tř.
15. místo
Chabiča O. 5. A
2. místo
Hochová K. 6. tř.
4. místo
Pavková L. 9. tř.
7. místo
Vítek L. 6. tř. 6. místo
Jančík V. 8. tř.
14. místo
Knotková A. 7. tř.
16. místo

1 družstvo
Chudíková A. 6. tř.
Barboříková V. 7. tř.
Chumlenová V. 8. tř.
7 žáků
Pavková L a V. 9. tř.
Čambalová A. 9. tř.
Gazárek T 8. tř.
Bádrová T.

2. místo

Celostátní umístění
8. místo
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Slaninová E. 8. tř.
Barboříková N. 7. tř.
OLYMPIÁDA AJ

12 žáků

RECITAČNÍ
SOUTĚŽ

26 žáků

HEJTMANŮV
POHÁR

všichni žáci školy

Bádrová T. 8. tř.
1. místo
Komínková M. 6. tř.
14. místo
Chabičová Š. 7. tř.
1. místo
Svoboda P. 5.A
4. místo
Roubalová D. 2. tř.
3. místo

Bádrová T. 7. místo

Chabičová Š.
čestné uznání

Krajské kolo
6. místo

10. Hodnocení činnosti v oblasti EVVO
Před začátkem školního roku byl vypracován celoroční plán EVVO, na jehož tvorbě se
podíleli všichni vyučující i vedení školy.
V oblasti školního vyučování byla v souladu s plánem ekologická výchova zařazována
průběžně a nenásilnou formou na I. i II. stupni, teoretické poznatky byly doplňovány
vycházkami, exkurzemi a výlety.
Pozornost byla věnována také problematice první pomoci a prevenci úrazů. V září
proběhla celoškolní beseda Vzpoura úrazům ve spolupráci s VZP. Žáci 5. a 8. třídy si měli
možnost vyzkoušet základy první pomoci a nácvik ošetření závažných poranění pod
dohledem zkušených záchranářů.
Během celého školního roku se žáci se zapojovali do různých krátkodobých projektů
v rámci své třídy, výstupy byly vystaveny na nástěnkách nebo panelech na chodbách školy.
Pokračovali jsme v dlouhodobém školním recyklačním programu Recyklohraní (jedná se o
zpětný odběr baterií a elektrozařízení). Podle počtu získaných bodů máme možnost pro školu
získat věcné ceny. Nově se letos žáci II. stupně zapojili do CO2 ligy, kde plnili průběžně
během celého školního roku zadané úkoly.
V rámci Dne Země proběhla relace ve školním rozhlase, kterou připravili žáci z kroužku
Fyzikálně-chemického praktika.
Využili jsme také nabídky výukových programů ZOO Hodonín, žáci 8. a 9. ročníku si touto
formou upevnili svoje teoretické vědomosti.
V měsíci červnu se pro žáky II. stupně (6. ročník + další vybraní žáci) uskutečnila terénní
exkurze do Josefovského údolí ve spolupráci s ekocentra Lipka Brno.
Pokračovala také spolupráce s místními zájmovými organizacemi - s Mysliveckým
sdružením Pomoraví. (na konci června jsme zrealizovali Myslivecký den v areálu střelnice v
Lidéřovicích)
V oblasti mimo vyučování jsme žákům umožnili přístup k novým informacím na
internetu, žákovskou i učitelskou knihovnu jsme doplňovali průběžně vhodnou literaturou.
Zájmový kroužek Fyzikálně-chemické praktikum připravil ukázky pokusů pro školní družinu
– takto strávené odpoledne se u dětí setkalo znovu s velmi kladným ohlasem. Školní družina a
6. ročník se zapojili do dobrovolnické akce zaměřené na úklid veřejných prostranství a
návštěvy Domova pro seniory –AKCE 72 hodin.
Jako každoročně jsme se zúčastnili různých vědomostních soutěží. Zapojili jsme se do
Ekolympiády, která probíhá na strážnickém gymnáziu - soutěží tříčlenná družstva 6. – 8. tříd.
Naše družstvo letos obsadilo 2. místo.
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Proběhlo školní kolo Chemické olympiády (zapojily 3 žákyně 9. třídy), v okresním kole si
nejlépe z nich vedla Veronika Pavková (5. - 6. místo).
Ze školního kola Biologické olympiády do okresního kola postoupili 4 žáci. Nejlépe si v
kategorii D vedli Jan Váverka, který obsadil 2. místo a Nikol Barboříková, která se umístila
ve stejné kategorii na 4. místě. Oba si vybojovali postup do krajského kola.
K ekologické výchově pomáhají také obě oddělení Školní družiny, které se
s úspěchem zapojují do výtvarných soutěží mimo jiné i s tématy týkajícími se přírody. Do
výtvarných soutěží s přírodovědnou tematikou se zapojili také žáci Výtvarného kroužku pod
vedením p.uč. Mičolové, (soutěž „Čarovné barvy země“)
V oblasti ekologizace provozu školy jsme se i nadále snažili o vytváření pěkného
prostředí školy i okolí školy. Přispívá k tomu zeleň na chodbách i ve třídách, akvárium na
horní chodbě školy i výzdoba školy výtvarnými pracemi žáků. Při školním provozu jsme se
snažili produkovat co nejméně odpadu, třídíme zvlášť plasty, papír, bioodpad a ostatní
komunální odpad. V propagaci ekologické výchovy pomáhal také školní časopis Střípek.
Žáci 7. a 9. ročníku navštěvovali volitelný předmět Přírodovědná praktika, který
propojuje poznatky žáků získané v přírodovědných předmětech na II. stupni a důraz klade na
praktické úkoly a činnosti. Sedmáci se zúčastnili v měsíci březnu terénního pobytového
programu ve spolupráci s ekocentrem Lipka.
Pokračovali jsme v adopci zvířat pro ZOO Hodonín, část výtěžku ze sběru papíru byla
věnována na adopci rysa ostrovida.
K názornosti, efektivnosti výuky a podnícení zájmu žáků přispívá i moderní vybavení
učebny přírodopisu s interaktivní tabulí.
Mgr. Marta Smiešková
VI. Údaje o prevenci rizikového chování
Hodnocení preventivního programu školy
V letošním školním roce se naše škola zapojila v rámci prevence rizikového chování do
projektu Etická škola realizovaného ze státního rozpočtu v rámci rozvojového programu MŠMT –
Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících
víceletých gymnázií v roce 2016. Projekt Etická škola jsme realizovali prostřednictvím seminářů pro
pedagogy, projektovým dnem pro žáky a besedami pro rodiče. Realizací projektu v naší škole jsme
podpořili základní principy etické výchovy, tvořivost a iniciativu žáků. V měsíci září, říjnu a
listopadu se uskutečnily semináře pro pedagogy naší školy v rámci projektu Etická škola a byly
zaměřeny na vzdělávání pedagogů v oblasti etické výchovy a na aktivity pro žáky realizované
v rámci projektového dne, který proběhl v listopadu. Žáci pracovali ve svých třídách se svými
třídními učiteli. Vyučující si připravili pro žáky aktivity ve workshopech a zpracovali témata etické
výchovy v souladu se ŠVP a přiměřeně věku žáků. Celé dopoledne se naši žáci seznamovali formou
prožitkové pedagogiky s tématy: Komunikace mezi lidmi, Důstojnost a identita lidské osoby,
Asertivní chování, Empatie, Reálné a zobrazené vzory, Pomoc, přátelství a spolupráce, Práva a
povinnosti žáků, Asertivní chování, Životní prostředí kolem nás. V rámci projektu proběhl sběr
papíru, část výtěžku jsme věnovali na adopci rysů v ZOO Hodonín. Prostřednictvím vysvětlování,
diskuse, sebehodnocení, skupinové práce, scének a etických her jsme se společně snažili zlepšovat
vzájemné vztahy mezi žáky a také mezi třídními učiteli a jejich třídami. Všichni vyučující
rozvíjeli principy etické výchovy získané z odborných seminářů projektu. Projektový den
byl ukončen v každé třídě hodnocením jednotlivých aktivit a výstupy všech
tříd byly prezentovány ve škole, na webových stránkách školy a v místním zpravodaji.
Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny Vzpoura úrazům byl zaměřen na prevenci úrazů a
nehod u dětí a mladistvých. V rámci tohoto projektu nás navštívili dva ambasadoři, Michal
Vondráček a Pavel Bambousek, hendikepovaní pracovníci VZP ČR, kteří nám vyprávěli svůj životní
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příběh. Žáci měli možnost vyzkoušet si jízdu na invalidním vozíku a z vyprávění vlastních zkušeností
se dozvěděli, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu. Cílem tohoto projektu bylo dětem
problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací.
Žáci 9. ročníku se zúčastnili besedy se seniory v Domově pro seniory ve Strážnici. Dozvěděli
se zajímavé informace ze života seniorů i postupy zacházení s lidmi s demencí. Součástí besedy byla
také prohlídka domova pro seniory a seznámení s pomůckami pro pohyb důchodců a také s uživateli
zařízení. Program v Domově pro seniory byl pro žáky velmi přínosný a žáci si z ní odnesli silný
zážitek do života. Preventivní program Od Martina do Tří králů absolvovali žáci 4. třídy na
pobytovém programu na pracovišti Lipka-Jezírko nedaleko Brna. Program byl zaměřen na podporu
pozitivních vztahů ve třídním kolektivu. Žáci 2. stupně navštívili v Kulturním domě ve Strážnici
výchovně vzdělávací program: "Nicholas Winton – Síla lidskosti". Film s besedou byl zaměřen proti
rasismu a představil odvážného člověka pana Nicholase Wintona, který zachránil 669 židovských
dětí před smrtí v koncentračních táborech. Program naše žáky velmi zaujal svou lidskostí, po návratu
do školy následovaly diskuse, reakce žáků a hodnocení projektu. Program měl u našich žáků velký
ohlas.
Žáci 7. třídy se zúčastnili pobytového programu v přírodě s environmentálním programem s
názvem Reportéři přírody. Celý pobyt byl pro všechny velmi přínosný zejména z hlediska podpory
pozitivních vztahů mezi žáky. Žáci si navzájem pomáhali a spolupracovali ve skupinách,
důkazem jsou jejich zdařilé reportáže i spokojenost s celým pobytem v přírodě.
Naše škola je zapojena do projektu Ovoce do škol. Jednou měsíčně dostávají žáci 1. stupně
zdarma balíček s ovocem či zeleninou. Žáci se zúčastnili vzdělávací akce Ovocentra Valašské
Meziříčí setkání s Mrkvounem. Zábavnou formou se dozvěděli informace o ovoci a zelenině, které
nám tato firma dodává pro děti do školy. Proběhly také vědomostní soutěže a všichni žáci si odnesli
zdravé odměny.

V rámci podpory pozitivních vztahů ve 4. třídě jsme realizovali preventivní program Klima třídy
za účelem podpory zdravých sociálních vztahů v třídním kolektivu. Program byl realizován ve
spolupráci s okresním metodikem prevence Mgr. Jiřím Hilčerem a vedl ke zlepšení vztahů ve třídě.
V souvislosti s problémy ve vztazích jsme realizovali pod vedením Mgr. Jiřího
Hilčera z PPP z Veselí nad Moravou intervenční program v 5. B třídě.
Program byl
zaměřen na zlepšení pozitivních vztahů mezi spolužáky v třídním kolektivu a na
prevenci
rizikového
chování.
Po
skončení
programu
došlo
ke
zhodnocení
intervenčního programu s paní učitelkou třídní, vedením školy a výchovným poradcem.
V rámci prevence proti kyberšikaně jsme uspořádali besedu s Policií ČR pro žáky
7. a 9. ročníku. Formou filmové projekce s besedou se žáci dozvěděli, co je kyberšikana, její formy a
jak se bránit, když se s kyberšikanou setkají. Žáci ocenili zejména užitečné informace, které se týkají
ochrany uživatelů sociálních sítí a také postupy, jak předejít problémům, které mohou vzniknout
prostřednictvím internetové komunikace. Žákům 9. třídy byla určena beseda na závěr školní
docházky, která byla zaměřena na oblast trestní odpovědnosti mladistvých za různé přestupky i za
vážnější kriminální činnost. Besedy zaměřené na kyberšikanu i na trestní odpovědnost
mladistvých významně přispěly k plnění Minimálního preventivního programu v rámci
prevence
rizikového
chování
v naší
škole
v letošním
školním
roce.
V letošním školním roce jsme se opět zapojili do projektu „Sbíráme víčka pro Sabinku.“
Sabinka se narodila s dětskou mozkovou obrnou a je od malička upoutaná na invalidní vozík. Díky
prodeji víček získá rodina peníze na speciální terapii v Klimkovicích. Celkem jsme letos nasbírali
170 kg víček. Všichni jsme sbírali víčka z PET lahví, džusů, mléka, abychom Sabince
pomohli. Projekt „Sbíráme víčka pro Sabinku“ měl velmi kladný ohlas a upevnil u našich
žáků
ochotu
pomáhat
druhým
lidem.
V projektu
Recyklohraní
jsme
letos
odevzdali
celkem
34
kg
baterií
a
celkem
jsme
nasbírali
857
bodů.
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V rámci prevence rizikového chování navštívili žáci 9. ročníku Okresní soud v Hodoníně,
zúčastnili se tří soudních jednání. První dva případy se týkaly zanedbání povinné výživy. Součástí
obou případů byly také výpovědi svědků. Druhý případ se týkal krádeže v novinovém stánku na
Hodonínsku. Ve všech třech případech si žáci vyslechli i rozsudek. Návštěva soudního jednání žáky
velmi zaujala, významně přispěla ke zvýšení právního povědomí a také motivovala k zodpovědnému
chování.
V letošním školním roce jsme řešili problém použití elektronické cigarety ve vyučování.
Drobnější kázeňské prohřešky byly řešeny individuálně s konkrétními žáky a jejich rodiči.
Z hodnocení MPP za uplynulý školní rok vyplynulo, že žáci pozitivně hodnotí především interaktivní
prožitkové aktivity na podporu zdravého životního stylu. V příštím školním roce se zaměříme na
efektivní prevenci vůči dalším projevům rizikového chování, zejména na prevenci proti návykovým
látkám a na šikanu. Budeme spolupracovat s organizací Krok z Kyjova, která pro naši školu
připravuje na příští školní rok prožitkové aktivity v rámci prevence rizikového chování. Na začátku
školního roku organizujeme projektový den Branný den ve spolupráci se všemi složkami
integrovaného záchranného systému. Dále budeme žáky upozorňovat na úskalí, která je mohou
potkat na internetu a organizovat preventivní aktivity na podporu zdravých sociálních vztahů. Naše
žáky vedeme k tomu, aby si uvědomovali nebezpečí všech projevů rizikového chování.
Mgr. Jarmila Tomanová, školní metodik prevence
VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků
školy
Všichni pedagogičtí pracovníci se během školního roku zúčastňovali různých seminářů
zaměřených hlavně na výuku jednotlivých předmětů podle aktuální nabídky SSŠ a DVPP
Brno, pobočka v Hodoníně, vedení školy na semináře, které se týkaly řídící činnosti a nových
právních předpisů. I v letošním školním roce jsme zorganizovali celodenní vzdělávací
seminář pro všechny pedagogické pracovníky přímo ve škole, který byl tentokrát zaměřený
vzdělávání dětí s poruchami učení a mimořádně nadané žáky. Vzdělávání pedagogického
sboru bylo i součástí projektu Cloud je budoucnost vzdělávání, do kterého se naše škola
zapojila jako partner ZŠ Bučovice. Zkušenosti ze seminářů si pedagogové předávali
na metodickém sdružení 1. stupně a na předmětových komisích a při vzájemných hospitacích.
Přehled vzdělávacích akcí a účastníků na seminářích DVPP:
DVPP od 1. 9. 2016
Seminář

Syndrom ADD, ADHD
Webinář Odesíláme matriku, novinky ve
výkazech
Poruchy autistického spektra
Zajímavé hry plné nevšedních nápadů a myšlenek
Výchova k finanční gramotnosti
Školní systemické konnstelace - Jak nevyhořet
Využívání pomůcek v hodinách matematiky
Práce učitele s nestandartním typem žáků
Celkem:

Jméno
Mičolová,
Kozumplíková,
Komínková
Rybová
všichni pedagogové
Nováková
Pavková
Motyčková
Smiešková
Tyllichová

Celkem za rok 2016

Datum

Kč

27.9.2016

4 800,00

8.10.2016
31.10.2016
2.11.2016
8.11.2016
21.11.2016
1.12.2016
12.12.2016

390,00
7 500,00
690,00
680,00
500,00
950,00
790,00
16 300,00
43 292,00
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DVPP od 1. 1. 2017
Seminář
Webinář Instalace nové verze Bakalářů, novinky
Rizika kyberprostoru a řešení kyberšikany
Třída je můj tým
Školní akce pod lupou
Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve
výuce
Budování pozitivního vztahu k matematice
Burza nápadů pro školní družiny a školní kluby
Školský zákon - změny a úpravy
Výroba netradičních hudebních nástrojů ve škole
Webinář Připravujeme úvazky pro nový školní
rok
Webinář Závěr roku v Bakalářích
Webinář Závěr roku v Bakalářích
Elektronické výkaznictví v prevenci
Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022
(šablony MŠ/ZŠ) .
Celkem:

Jméno
Gajošová
Tomanová,
Kuryviálová
Pavková
Tyllichová

Datum
21.1.2017

Kč
780,00

9.2.2017
1.3.2017
8.3.2017

1 380,00
790,00
600,00

Slavíková
Gajošová
Makovcová
Tyllichová
Motyčková

28.3.2017
11.4.2017
25.4.2017
5.5.2017
11.5.2017

850,00
760,00
550,00
900,00
890,00

Celnerová
Celnerová
Celnerová
Tomanová

17.5.2017
7.6.2017
15.6.2017
5.6.2017

390,00
390,00
390,00
0,00

Celnerová, Tyllichová

20.6.2017

0,00
8 670,00

VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
VZPoura úrazům
Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům je zaměřen na prevenci úrazů a
nehod u dětí a mladistvých. V rámci tohoto projektu nás ve čtvrtek 15. září 2016 navštívili
dva ambasadoři, hendikepovaní pracovníci VZP ČR, kteří nám vyprávěli svůj životní příběh.
Po těžkém úrazu se jim během jedné vteřiny obrátil celý život naruby a skončili na vozíku.
Děti měly možnost vyzkoušet si jízdu na invalidním vozíku a z vyprávění vlastních zkušeností
se dověděly, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu. Cílem tohoto projektu je dětem
problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací.
Na závěr zazněla myšlenka, že pokud nás tato beseda donutila k zamyšlení a pokud se aspoň
jedinému mladému člověku takto podaří ušetřit trápení způsobené úrazem, pak má celý tento
projekt smysl.
Mgr. Marta Smiešková

Školní olympiáda
V pátek 16. září 2016 proběhl na hřišti FK Agro Vnorovy projekt Školní olympiáda.
V přípravném období dvou týdnů si žáci všech tříd nejprve zvolili název svého týmu,
v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činnostech vyrobili vlastní originální vlajku své
třídy a trička. Soutěžilo se v hodu míčkem nebo granátem (podle věku), běhu na 60 m, skoku
dalekém, skoku z místa, přeskoku přes švihadlo a ve vytrvalostním běhu (250 – 1050 m). Ze
všech tříd startovali v každé disciplíně tři chlapci a tři děvčata. Olympijský den byl zahájen
nástupem všech žáků před sportovní halou a nástupem vlajkonošů. Společně pak všichni
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odešli do areálu FK Agro Vnorovy, kde proběhlo slavnostní zahájení her a samotná sportovní
klání. Vyvrcholením olympijských her byl vytrvalostní běh, který uzavřel sportovní program.
Při slavnostním ukončení byly předány diplomy a medaile nejlepším sportovcům a třídám.
Závěrečným zhodnocením sportovního dopoledne paní ředitelkou PhDr. Hanou Tyllichovou
a odnesením olympijské vlajky byla školní olympiáda ukončena.
Mgr. Miloš Fojtík
Projekt „První pomoc není věda“
V úterý 27. září 2016 přijeli na naši školu pracovníci Českého červeného kříže z Brna,
kteří v rámci projektu „První pomoc není věda“ seznamují děti se zásadami první pomoci. Pro
žáky 5. a 8. ročníku byla nejprve připravena ve třídách teoretická přednáška, ve které se děti
dozvěděly základní informace o postupu při ošetření život ohrožujících poranění - zástavě
krvácení, srdeční masáži, postupu při autonehodě. V druhé části dopoledne si potom na
čtyřech stanovištích v malé tělocvičně všichni pod vedením zkušených záchranářů prakticky
na figurantech vyzkoušeli tyto získané teoretické poznatky při praktických ukázkách
resuscitace, přetočení postiženého do stabilizované polohy i při zástavě krvácení.
Mgr. Marta Smiešková
Coca-Cola Cup 2017
Dne 30. října 2016 se žáci druhého stupně zúčastnili okrskového kola Coca-Cola Cup v
kopané ve Velké nad Veličkou. Naše družstvo se utkalo se žáky z Moravského Písku, Lipova,
Velké nad Veličkou a Hroznové Lhoty. Se ziskem pěti bodů jsme obsadili pěkné třetí místo.
Nestačili jsme pouze na domácí družstvo, které zvítězilo a postoupilo do dalších bojů.
Mgr. Miloš Fojtík
Ekolympiáda
Dne 5. října 2016 se tříčlenné družstvo z naší školy ve složení Vendula Chumlenová
z 8. třídy, Nikol Barboříková ze 7. třídy a Anežka Chudíkováz 6. třídy zúčastnilo 10. ročníku
Ekolympiády, kterou uspořádalo Purkyňovo gymnázium ve Strážnici. V praktických
soutěžních disciplínách z oblasti ekologie a ochrany přírody se tady utkala družstva ze
základních škol i gymnázií z celého okresu. Porota hodnotila správnost a originálnost řešení i
celkovou souhru a spolupráci celého týmu při vědomostních úkolech i originalitu při
vypracování společného projektu. Naše družstvo vybojovalo krásné 2. místo, při rovnosti
bodů o vítězi rozhodl pouze lepší výsledek vědomostního testu.
Mgr. Marta Smiešková
Jak se chovat k seniorům - beseda se seniory
Ve čtvrtek 13. 10. se naši žáci 9. ročníku zúčastnili besedy se seniory v Domově pro seniory
ve Strážnici. Žáci se dozvěděli zajímavé informace ze života seniorů i postupy zacházení
s lidmi s demencí. Součástí besedy byla také prohlídka domova pro seniory a seznámení s
pomůckami pro pohyb důchodců a také s uživateli zařízení. V rámci volby budoucího
povolání měli žáci 9. ročníku možnost vidět v praxi různé pracovní profese, např. zdravotní
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sestru, ošetřovatelku, sociální pracovnici, pradlenu nebo účetní a snažili se s nimi i
komunikovat. Velkou radost měli senioři z dárečků, které jim žáci 9. třídy sami vyrobili.
Program v Domově pro seniory byl pro žáky velmi přínosný a žáci si z ní odnesli silný zážitek
do života. Beseda Jak se chovat k seniorům přispěla k plnění Minimálnímu preventivnímu
programu v letošním školním roce.
Mgr. Jarmila Tomanová, školní metodik prevence

Veletrh vzdělávání, Muzeum T. G. Masaryka v Hodoníně
Ve čtvrtek 6. října 2016 navštívili naši žáci devátých tříd již XX. Veletrh vzdělávání
v Hodoníně. V kulturním domě Dolní Valy v Hodoníně se představily nejen střední školy
z našeho regionu, ale také z Brněnska a Uherskohradištˇska. Program provázela vystoupení,
která si pro žáky základních škol připravily střední školy z jiných okresů. Žáci byli také
seznámeni se změnami v přijímacím řízení konkrétních středních škol pro školní rok v
2017/18. Akce přispěla žákům devátých tříd ke snazšímu rozhodování v oblasti jejich budoucí
profesní orientace.
Mgr. Jarmila Tomanová, školní metodik prevence
Naše obec – projektový den 3. tříd
Ve dnech 13. a 14. října 2016 se v rámci výuky prvouky uskutečnil v 3. třídách projektový
den na téma Naše obec. Žáci se vycházkou po naší obci seznamovali s některými stavbami,
významnými rodáky, ulicemi obce, pěstovanými plodinami a dalšími zajímavostmi. Na
obecním úřadě plnily děti různé úkoly za ochotné pomoci zaměstnanců. Od paní knihovnice
vyslechly místní pověst Zbojníci na Hatěckém mlýně. Netradiční výuka proběhla v obou
třídách v pěkné pracovní atmosféře.
Mgr. Věra Celnerová
Projekt 72 hodin – Přineseme radost seniorům
V rámci dobrovolnického projektu 72 hodin navštívili 14. října 2016 žáci 6. třídy Domov pro
seniory ve Strážnici. Připravili si písničky, veselé scénky, ale především četli ze svých
oblíbených knížek. Několik z nich také četlo přímo v pokoji seniorů, kteří se už nemohou
pohybovat. Děti přinesly mezi seniory hodně radosti, předaly jim malé dárečky a všichni
společně strávili příjemné páteční dopoledne.
Mgr. Jitka Rosochová

Literární exkurze do Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě
V rámci výuky literární výchovy navštívili ve čtvrtek 20. 10 2016 se žáci 7. a 8. třídy
Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. Žáci si prohlédli expozici, která přibližuje
dobu a život Komenského, vyslechli zajímavý výklad, nahlédli do Studnice poznání. Potom si
prošli část expozice nazvanou Labyrinty, kde je chronologicky zmapován život a činnost
Komenského po odchodu z vlasti. Tady také vyhledávali informace a zpracovávali odpovědi
na předem zadané otázky. Na závěr exkurze zhlédli v barokním sloupovém sále audiovizuální
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program Cesta světla, který vychází z Komenského díla Obecná porada o nápravě věcí
lidských. Žákům se nejvíce líbil audiovizuální program Studnice poznání, kde viděli na
pomyslné hladině obraz doby, ve které Komenský žil. Exkurze přispěla k rozšíření a upevnění
vědomostí o osobnosti J. A. Komenského.
Mgr. Jitka Rosochová
Workshopy v SŠ Strážnice
V úterý 25. října se žáci 9. třídy zúčastnili v rámci volby povolání workshopů ve Střední škole
ve Strážnici. Nejdříve byli rozděleni do skupin na jednotlivá stanoviště a workshopy
procházeli postupně. Pro chlapce byly připraveny následující činnosti: výroba jmenovky na
CNC frézce, kurz 3D modelování, ovládání robotů, fyzikální a chemické pokusy, jízdy
zručnosti osobním autem i traktorem. Děvčata si vyzkoušela kreativní tvorbu originálního
šperku, plážové tašky a přívěšku na klíčenku. Z grafické oblasti si žáci mohli vyzkoušet
sítotiskem zhotovená přání a vyrobit odznakovou placku s vlastním motivem. Spolu se
studenty SŠ Strážnice, kteří našim žákům byli milými průvodci, prožili dopoledne plné
nových zážitků, které nabízí středoškolský život.
Mgr. Jarmila Tomanová
Přírodovědná exkurze žáků 8. a 9. třídy do ZOO Hodonín
Žáci 8. tříd navštívili 3. 11. 2016 výukové a vzdělávací centrum ZOO Hodonín. Ve výukovém
programu „Šelmy v ohrožení“ a při komentované prohlídce ZOO se dozvěděli mnoho
informací o této skupině savců. Exkurze posílila zájem žáků o poznávání přírody, získané
poznatky navazují na učivo Přírodopisu a bude motivací pro naše další snahy při získávání
finančních prostředků na adopci zvířat, do které jsme se letos zapojili.
Mgr. Marta Smiešková
Projekt Etická škola
Naše škola se zapojila do projektu Etická škola realizovaného ze státního rozpočtu v rámci
rozvojového programu MŠMT - Podpora implementace etické výuky do vzdělávání
v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016. Projekt byl
realizován ve třech rovinách. Od května do listopadu 2016 absolvovali všichni vyučující
odborné semináře v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s kvalifikovaným
lektorem panem PhDr. Liborem Kynclem. Na seminářích proběhly diskuse zaměřené na
výchovný styl učitelů, komunikaci se žáky i na jejich motivaci, implementaci do běžné výuky
a na praktický nácvik aktivit, které se následně realizovaly během projektového dne. Všichni
vyučující obdrželi osvědčení o absolvování kurzu. Pro rodiče našich žáků jsme uspořádali dvě
besedy s psychologem panem Mgr. Jiřím Hilčerem z Pedagogicko-psychologické poradny
z Veselí nad Moravou. Beseda zaměřená na vedení dětí k dodržování pravidel komunikace a
spolupráce proběhla v září. Problematika inkluze a spolužití spolužáků z různého sociálního
prostředí byla témata další besedy pro rodiče v listopadu. Obě besedy měly u rodičů našich
žáků velký ohlas. V rámci projektu Etická škola byly zakoupeny učebnice pro žáky a odborná
literatura pro pedagogy zaměřená na etickou výchovu. V letošním školním roce pedagogové
se zakoupenou odbornou literaturou již průběžně pracují ve výuce. Učebnice i odborná
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literatura jsou k dispozici vyučujícím 1. i 2. stupně v knihovně školy. Vyvrcholením projektu
Etická škola byl pro naše žáky celoškolní projektový den, ve kterém pracovali ve svých
třídách se svými třídními učiteli. Vyučující připravili pro žáky aktivity ve workshopech a
zpracovali témata etické výchovy v souladu se ŠVP a přiměřeně věku žáků. Celé dopoledne
se naši žáci seznamovali formou prožitkové pedagogiky s tématy: Komunikace mezi lidmi,
Důstojnost a identita lidské osoby, Asertivní chování, Empatie, Reálné a zobrazené vzory,
Pomoc, přátelství a spolupráce, Práva a povinnosti žáků, Asertivní chování, Životní prostředí
kolem nás. V rámci projektu proběhl sběr papíru, část výtěžku věnujeme na adopci rysů
v ZOO Hodonín. Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění vztahů a řešení problémů se
zaměřením na mezilidské vztahy mezi žáky navzájem, mezi žáky, rodiči a učiteli. Všechny
aktivity uskutečněné v rámci projektu se nám podařilo splnit, spolupráce s lektory, rodiči i
všemi pedagogy byla příkladná. Realizací projektu Etická škola se nám podařilo podpořit
prosociální chování a výchovný styl etické výchovy v naší škole.
Mgr. Jarmila Tomanová, školní metodik prevence

Dějepisná a zeměpisná exkurze Anthropos
Žáci 6. a 7. třídy se ve čtvrtek 10. listopadu zúčastnili exkurze do Brna. Nejprve navštívili
Anthropos – muzeum pravěké kultury, kde si prohlédli stálou expozici věnovanou
nejvýznamnějším archeologickým nálezům z nejstaršího období lidských dějin a vzniku
umění. Druhou zastávkou byla Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka. Tady byl pro
žáky připraven výukový program Příští zastávka: vesmír. Exkurze byla vhodným doplněním
výuky dějepisu a zeměpisu.
Mgr. Jitka Rosochová
Příběhy bezpráví 2016
I v letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví, který pořádá
společnost Člověk v tísni. Projekt byl určen pro žáky 9. třídy a byl realizován v rámci hodin
dějepisu. V úterý 15. listopadu se uskutečnila projekce filmu Příběhy železné opony: Dráty,
které zabíjely. Tento dokument seznamuje se situací v Československu po roce 1948, kdy
mnoho lidí odešlo z vlasti za politickou svobodou. V pátek 18. listopadu proběhla beseda
s pamětníkem panem Janem Petruchou z Hroznové Lhoty, členem Konfederace politických
vězňů. Vyprávěl žákům o svých životních osudech v tehdejším komunistickém
Československu. Celý projekt byl žáky hodnocen pozitivně, protože se měli možnost se o naší
minulosti dovědět víc.
Mgr. Jitka Rosochová
Přírodovědná exkurze 9. třídy ZOO Hodonín
Žáci 9. třídy navštívili v pondělí 28. listopadu 2016 výukové a vzdělávací centrum
ZOO Hodonín, výukový program „Mořský svět“. Téma exkurze si žáci měli možnost vybrat
v rámci volitelného předmětu Přírodovědná praktika. Z výukového centra jsme se potom
přesunuli k mořským akváriím, následovala komentovaná prohlídka ZOO s lektorkou a
samozřejmě jsme se zastavili také u dvojice našich adoptovaných rysů.
Mgr. Marta Smiešková
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Návštěva divadelního představení
V rámci literární výchovy navštívili v pátek 25. 11. 2016 všichni žáci druhého stupně
v doprovodu svých třídních učitelů Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Žáci zhlédli
představení podle literární předlohy Aloise Jiráska Vojnarka. Režie se opět ujal Igor Stránský.
Tato hra zachycuje obraz české vesnice poloviny 19. století. Hlavní postavou je selka
Madlena Vojnarová, která se vzepře tvrdým venkovským zvykům a usiluje o naplnění
vlastního života. Výborné herecké výkony byly opět zárukou kvalitní divadelní inscenace.
Mgr. Jitka Rosochová
Mikulášská nadílka
Dne 5. 12. 2016 se žáci 9. třídy postarali o mikulášskou nadílku na naší škole – a nejenom
tam. Výprava s Mikulášem, anděly a čerty navštívila Obecní úřad, faru a také Mateřskou
školu. Všude byla skupinka v očekávání přijata. Všichni zúčastnění museli přednést báseň,
modlitbu, či zazpívat píseň, aby mohli být od andělů odměněni.
Mgr. Iva Studničková
Schůzka se zástupci středních škol
Ve čtvrtek 1. prosince se v naší škole uskutečnila schůzka se zástupci středních škol pro
rodiče a žáky deváté třídy. Zástupci prezentovaných škol z našeho regionu poskytli našim
žákům odpovědi na otázky, které je zajímaly v oblasti výběru jejich budoucí profesní
orientace. Rodiče i žáci 9. třídy byli seznámeni s podmínkami a organizací přijímacího řízení
pro školní rok 2017/18.
Mgr. Jarmila Tomanová
Vánoční koncert Tomáš Kočko a Orchestr
V úterý dne 20. 12. 2016 se žáci 2. stupně naší školy zúčastnili vánočního koncertu Tomáše
Kočka a Orchestru. Žáci naší školy si poslechli vánoční koledy i adventní písně v netradičních
hudebních folkrockových úpravách, seznámili se s hudebními nástroji, na které hudebníci
hráli a dověděli se zajímavé informace o tradicích v různých krajích naší země. Žáci se
aktivně zapojili do hádání názvů hudebních nástrojů a společně se skupinou zazpívali koledy.
Mgr. Iva Studničková
Bajtík 2016
Ve čtvrtek 15. prosince se uskutečnilo ve Střední škole Strážnice finálové kolo soutěže Bajtík.
Do soutěže se zapojilo celkem 6 žáků 8. a 3 žáci 9. třídy. Všichni soutěžili ve druhé kategorii,
kterou je tvorba prezentace v programu PowerPoint a všechny jejich práce postoupily
do finálového kola. Z osmé třídy se zapojili tito žáci se svými pracemi:
• Tereza Bádrová - Progaming a počítačové hry
• Tomáš Gazárek – Malířství
• Tereza Stehlíková – Keramika a hrnčířství
• Vendula Chumlenová - Volejbal
• Karolína Matušková - Working Equitation
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• Valentýna Matušková - Drezura
Z deváté třídy to byla děvčata:
• Ester Šáchová – Kojenecké období
• Tereze Hochová - Plavání
• Adéla Čambalová – Duševní zdraví
Všichni soutěžící si vedli velmi dobře. V kategorii osmých tříd zvítězila Valentýna
Matušková se svou prací Drezura, v kategorii devátých tříd obhájila své prvenství z loňského
roku Ester Šáchová prací Kojenecké období a Tereza Hochová se umístila s prezentací
Plavání na krásném druhém místě.
Mgr. Alena Gajošová
Vánoční zpívání
Dne 19. 12. 2016 se uskutečnilo již tradiční Vánoční zpívání. V hodinovém programu, který
moderovali Petr Svoboda a Lukáš Vajdík z 5. B třídy, zazněly v podání žáků 1. – 6. ročníku
vánoční písně a koledy. Do vystoupení se zapojila většina žáků již jmenovaných ročníků.
Velkým zpestřením bylo několik pěkných instrumentálních skladeb. Na své ratolesti se přišli
podívat i rodiče a prarodiče.
Mgr. Miloš Fojtík
Ples školy
Dne 14. 1. 2017 proběhl Ples školy v Lidovém domě ve Vnorovech s účastí rodičů a přátel
školy. Ples oficiálně zahájila milými slovy paní ředitelka PhDr. Hana Tyllichová. Žáci 9. třídy
si připravili slavnostní předtančení pod vedením paní učitelky Ivy Studničkové a paní učitelky
Marty Smieškové. Dalším bodem programu plesu bylo taneční vystoupení Johany Roubalové
a Martiny Buchtelové. K dobré náladě hrála až do pozdních hodin tradičně kapela Vivian
Band. Velký dík patří všem rodičům i sponzorům za bohatou tombolu.
Mgr. Iva Studničková

Recitační soutěž
V úterý 14. února 2017 se uskutečnil již 4. ročník recitační soutěže žáků naší školy, který
proběhl opět v příjemném prostředí obřadní síně Obecního úřadu Vnorovy. Do soutěže
se tentokrát zapojili žáci prvního až sedmého ročníku, kteří postoupili do školního kola
z jednotlivých třídních kol. Své básně a texty přednesli ve čtyřech kategoriích. Vítězové všech
kategorií byli odměněni diplomy a drobnými dárky. Do okresního kola v Hodoníně postoupili
vítězové druhé až čtvrté kategorie. Soutěživou atmosféru zpestřili hudbou a zpěvem chlapci
z 5. ročníku.
Mgr. Věra Celnerová
Nicholas Winton - Síla lidskosti
Ve čtvrtek 23. února navštívili žáci 2. stupně v Kulturním domě ve Strážnici výchovně
vzdělávací program: „Nicholas Winton – Síla lidskosti“. V první části pořadu žáci zhlédli
český dokument režiséra Matěje Mináče, který vypráví o činech sira Nicholase Wintona,
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který během nacistické okupace pomohl vycestovat z Československa do Velké Británie 669
židovským dětem a zachránil je tak před smrtí v koncentračních táborech. Po projekci filmu
dramaturg a vedoucí projektu pan Zdeněk Tulis v besedě se žáky nastínil život tohoto
odvážného člověka, který pomohl zachránit mnoho neznámých dětí. Film s besedou naše žáky
velmi zaujal svou lidskostí, po návratu do školy následovaly diskuse, reakce žáků a hodnocení
projektu. Program měl u našich žáků velký ohlas, významně přispěl k plnění Školního
preventivního programu v letošním školním roce.
Mgr. Jarmila Tomanová, školní metodik prevence

Škola v přírodě Lipka – Domašov nad Bystřicí
20. – 23. března 2017 se žáci 7. třídy v doprovodu paní učitelky třídní Pavkové a paní učitelky
Kuryviálové zúčastnili čtyřdenní školy v přírodě s environmentálním programem s názvem
Reportéři přírody. Dva lektoři vzdělávací organizace Lipka si pro žáky připravili bohatý
program s pestrými aktivitami, které u žáků rozvíjely nejen vědomosti, ale rovněž mnohé
dovednosti. Po terénním výzkumu stavu životního prostředí v okolí a ekologického provozu
ubytovny žáci pracovali na scénáři vlastních reportáží o zjištěných skutečnostech. Vydařené
reportáže zhlédli poslední den pobytu před odjezdem. Kromě dílen, ve kterých se žáci učili
zacházet s kamerou, pochopili pravidla natáčení, strukturu scénáře, se zabývali chemickým
výzkumem vody a objevováním bioindikátorů čistoty říční vody. V úterý absolvovali výlet do
okolních lesů s mnohými aktivitami a hrami. Ve volných chvílích si žáci připravovali vlastní
program a ověřovali si také své komunikační dovednosti v anglickém jazyce při rozhovorech
s francouzským lektorem, který mluvil převážně anglicky.
Mgr. Vladimíra Pavková
Pasování do řad čtenářů
Pasování žáků 2. třídy do řad čtenářů se uskutečnilo dne 24. 3. 2017 na Obecním úřadu ve
Vnorovech za účasti starosty obce Ing. Antonína Gazárka, ředitelky ZŠ Vnorovy PhDr. Hany
Tyllichové, paní knihovnice Hynštové a rodičů. Před samotným aktem děti přečetly krátký
úryvek ze své oblíbené knihy a jako upomínku si domů odnesly dětskou knihu Žofka
ředitelkou ZOO od Miloše Macourka se záložkou, placku a malou sladkost. Pro rodiče si
nacvičily a předvedly píseň „Spievanky, spievanky“ a píseň z večerníčku Žofka. Celá akce je
pod záštitou paní knihovnice Hynštové.
Mgr. Michaela Plaširybová

Zápis do 1. třídy
Ve středu 5. dubna 2017 se uskutečnil zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2017/2018. Bylo
zapsáno 31 dětí. Budoucí prvňáčci se představili, zpívali nebo přednášeli, vyprávěli pohádku,
počítali, poznávali geometrické tvary a prokazovali další dovednosti potřebné pro nástup do
první třídy. Zápis provedly paní učitelky Věra Celnerová a Michaela Plaširybová.
Mgr. Věra Celnerová
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Slovácká liga
V tomto školním roce se uskutečnil již 14. ročník soutěže ve florbalu Slovácká liga za účasti
ZŠ a MŠ Joži Úprky z Hroznové Lhoty, CZŠ z Veselí nad Moravou a ZŠ Vnorovy.
V letošním ročníku, po odstoupení ZŠ A PŠ z Veselí nad Moravou, se žáci nově rozdělili do
dvou kategorií: na mladší (6. -7. roč.) a starší (8. – 9. roč.). Všechna čtyři kola proběhla
v místní sportovní hale. V konečném umístění mladší žáci obsadili druhé místo, starší žáci
třetí místo.
Mgr. Miloš Fojtík

XXVI. ročník BĚHU ZÁMECKÝM PARKEM MLÁDEŽE
TJ Sokol Veselí nad Moravou ve spolupráci s MěÚ ve Veselí nad Moravou a školami CZŠ
Veselí nad Moravou a ZŠ Hutník Veselí nad Moravou uspořádali 27. dubna 2017 XXVI.
ročník Běhu zámeckým parkem mládeže. Letošního ročníku se zúčastnilo pět škol: ZŠ
Moravský Písek, ZŠ Hroznová Lhota, CZŠ Veselí nad Moravou, ZŠ Hutník Veselí nad
Moravou a ZŠ Vnorovy. Žáci z 1. - 9. Ročníku, vždy jeden chlapec a jedna dívka, soutěžili
v běhu na různě dlouhých tratích. Ve svých kategoriích zvítězili Štěpánka Kočišová a Štěpán
Jančík z 1. třídy, Janoušek Tobiáš z 2. třídy, Trávníčková Veronika z 3. třídy a Veronika
Pavková z 9. třídy. Na druhém místě se umístili Dominik Laš z 3. třídy, Izabela Křížová z e 4.
třídy, Kočišová Natálie z 5. třídy, Gazárková Viktorie ze 7. třídy a Studénka Pavel z 9. třídy.
Na třetí příčku dosáhli žáci Ivanová Adéla z 2. třídy a Žák Alan ze 7. třídy. Na čtvrtém místě
se umístili žáci Pavlíček Kryštof ze 4. třídy, Gazárek Ondra z 5. třídy, Chudíková Anežka a
Pavka Tadeáš z 6. třídy a nakonec Ema Slaninová z 8. Třídy. Hůře jako na 4. místě se nikdo
neumístil a i to pomohlo naší škole celkově se umístit na 2. místě.
Mgr. Miloš Fojtík
Exkurze na Úřad práce v Hodoníně
Pravidelně navštěvují žáci 8. tříd Informační poradenské středisko na Úřadu práce
v Hodoníně. Letos se setkání uskutečnilo ve středu 10. 5. 2017. Schůzka byla zaměřena na
všeobecné informace o středních školách. Žáci se zde také seznámili se studijními a učebními
obory na trhu práce, prohlédli si kartotéku povolání, která odpovídají jejich zájmům a všichni
si také vyzkoušeli dotazník dovedností zaměřený na profesní orientaci. Součástí exkurze byla
i prohlídka průmyslového závodu Jihomoravské armaturky v Hodoníně. Exkurze na Úřad
práce i do průmyslového závodu umožnila našim žákům získat informace v oblasti budoucího
povolání.
Mgr. Jarmila Tomanová

McDONALD’S CUP
26. dubna 2017 se v Hroznové Lhotě uskutečnilo okrskové kolo v kopané. V kategorii
B soutěžili žáci 4. -5. třídy. Šest družstev bylo rozděleno do dvou skupin. Naše škola byla
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rozlosována do skupiny se ZŠ z Blatnice pod Sv. Ant. a z Velké nad Veličkou. V prvním
zápase naši hráči, kteří hráli ve složení O. Gazárek, J. Kočiš, O. Studénka, M. Gazárek, J.
Rozehnal, V. Kuchařík, D. Herodes, D. Strachota, O. Slavík a K. Pavlíček, narazili na tým z
Blatnice pod Sv. Ant., se kterým jsme prohráli 3:0. V druhém zápase naši fotbalisté
nedokázali využít značnou převahu a jen remizovali s družstvem Velké nad Veličkou 0:0.
Vzhledem k tomu, že družstvo Velké nad Veličkou remizovalo s družstvem z Blatnice pod
Sv. Ant., skončili jsme v naší skupině třetí. Konečné páté místo na turnaji si naši hráči zajistili
jasným vítězstvím 10:0 s týmem ZŠ Lipov.
5. května proběhlo ve Veselí nad Moravou okrskové kolo v kopané v kategorii A, ve které
soutěžili žáci 1. -3. třídy ze ZŠ Vracov, Veselí nad Moravou- Hutník, CZŠ Veselí nad
Moravou a naší školy. V prvním zápase naše družstvo, které hrálo ve složení Samuel Gubani,
Tobiáš Janoušek, Michal Smetka, Jakub Gregor, Ondřej Kočiš, Dominik Laš, Štěpán
Komínek, Šimon Bobčík, Filip Bobčík, Vít Chudík a Adéla Ivanová, porazilo CZŠ Veselí nad
Moravou 4:3. Ve druhém zápase rovněž 4:3 jsme porazili tým ze ZŠ Vracov. V posledním
utkání naši hráči nestačili na žáky ze ZŠ Veselí nad Moravou- Hutník, kteří se stali celkovými
vítězi. Ondřej Kočiš byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Naše družstvo obsadilo celkové
druhé místo, což v těžké konkurenci lze považovat za velký úspěch.
Mgr. Miloš Fojtík
Pohár rozhlasu – Hodonín
I v letošním školním roce se naše škola zapojila do okresního kola atletické
soutěže Pohár rozhlasu, která probíhala v atletickém areálu U Červených domků v Hodoníně.
V úterý 2. 5. 2017 sportovaly žákyně 6. a 7. tříd, které vybojovaly 10. místo z celkového
počtu 14 družstev. Mezi největší úspěchy patří výkon Lenky Hrbáčkové ve skoku dalekém,
kterým obsadila 6. místo, Štěpánka Chabičová v hodu kriketovým míčkem získala místo 9. a
Viktorie Gazárková v běhu na 60 m dosáhla 6. pozice.
Ve čtvrtek si změřili své síly starší žáci i starší žákyně. Starší žáci se umístili na
14. místě z 16 družstev. Žákyně vybojovaly pozici 10. z celkového počtu 13 družstev.
Výkonem 10,25 m při vrhu koulí obsadil 11. pozici Jakub Grabec a také Pavel Studénka se při
vytrvalostním běhu na 1500 m se svým výkonem dostal do první desítky. Veronika Pavková
získala 4. místo ve vytrvalostním běhu na 800m a také ve skoku dalekém byla úspěšná a
obsadila 10. místo. Ve svém rozběhu štafet se podařilo žákyním zvítězit. Všichni sportovci
reprezentovali naši školu velmi cílevědomě a snažili se dosáhnout ve své kategorii maxima.
Mgr. Veronika Kuryviálová
Besedy s Policií ČR
V pondělí 22. května se v naší škole uskutečnila beseda s Policií ČR na téma
kyberšikana. Formou filmové projekce s besedou se žáci dozvěděli, co je kyberšikana, její
formy a jak se bránit, když se s kyberšikanou setkají. Žáci ocenili zejména užitečné
informace, které se týkají ochrany uživatelů sociálních sítí a také postupy, jak předejít
problémům, které mohou vzniknout prostřednictvím internetové komunikace. Žákům 9. třídy
byla určena beseda na závěr školní docházky, která byla zaměřena na oblast trestní
odpovědnosti mladistvých za různé přestupky i za vážnější kriminální činnost. Besedy
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zaměřené na kyberšikanu i na trestní odpovědnost mladistvých významně přispěly k plnění
Minimálního preventivního programu v rámci prevence rizikového chování v naší škole
v letošním školním roce.
Mgr. Jarmila Tomanová, školní metodik prevence

Exkurze do Vídně
Ve čtvrtek 25. 5. 2017 se žáci 8., 9. a tři žákyně 7. třídy v doprovodu p. uč.
Studničkové a p. uč. Pavkové zúčastnili exkurze do Vídně. Našim zprostředkovatelem byla
cestovní kancelář Travel 2002, jejichž průvodkyně si pro naše žáky připravila bohatý program
včetně procházky historickým centrem této dominanty Rakouska. První zastávka byla
v Prátru, kde se na Obřím kole žáci pokochali výhledem na Vídeň z ptačí perspektivy.
Okružní jízdou městem naši žáci viděli důležité budovy Vídně – Státní operu,
Uměleckohistorické muzeum, Parlament, Univerzitu a Novou radnici. Prošli také komplex
zámku Hofburg, kde jsou jízdárny slavného plemene koňů – Lipicánů. Shlédli také výstavu
slavných výtvarných děl v Albertině a nasáli atmosféru v chrámu sv. Štěpána. Na závěr
našeho výletu žáky čekala návštěva Schönbrunnu, bývalého letního sídla císařské rodiny.
Mgr. Iva Studničková
Absolventské práce
Jak už se na naší škole stalo dobrým zvykem, končící školní rok patří deváťákům a jejich
absolventským pracím. Stejně jako v předchozích letech si žáci 9.ročníku vybrali vskutku
zajímavá témata, která zpracovali pod vedením svých paní učitelek a pana učitele. Okruhy
témat byly široké – od sportu, cestování, přes hudbu či zkoumání lidského těla, péči o duševní
zdraví či zdravý životní styl. Naši žáci tímto dostali možnost představit oblasti, o které se
zajímají. Ve středu 31.5.2017 pak svá témata představili žákům 8. ročníku formou prezentací,
kde předvedli také své řečové dovednosti.
Mgr. Iva Studničková
Edukačně stimulační kurz pro předškoláky
Od 4. 5. do 31. 5. 2017 proběhl v naší škole edukačně stimulační kurz pro předškoláky. V pěti
setkáních pod dohledem svých rodičů a učitele prohlubovali dovednosti v oblastech rozvoje
zrakového a sluchového vnímání, paměti, logického myšlení, předpočetních představ,
komunikace, pozornosti, hrubé a jemné motoriky atd. Seznámili se s prostředím školy a
vyzkoušeli si, jaké to je, být školákem. Do některých aktivit byl zapojen i doprovod dětí.
Během kurzu rodiče zjistili, co je potřeba s předškoláky před nástupem do první třídy doplnit
a docvičit, aby jejich start ve škole byl úspěšný. Na posledním společném setkání dostaly děti
za svou pracovitost, nadšení a trpělivost pochvalné listy a sladkou odměnu.
Mgr. Michaela Plaširybová
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PROJEKT „Knížka pro prvňáčka“
Dne 31. 5. 2017 děti z první třídy navštívily knihovnu, aby zakončily projekt: „Knížka
pro prvňáčka“. Paní knihovnice dětem přečetla pohádku. Děti si ověřily své znalosti
v zajímavých úkolech a závěrem jim paní Hynštová předala dárek – záložku, legitimaci do
knihovny a knihu. Ve zbývajícím čase si děti prohlížely knihy v knihovně a hledaly tu, kterou
si půjčí na prázdniny domů. Projekt byl zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí.
Mgr. Markéta Tobolová
Hejtmanův pohár
V letošním školním roce jsme se opět zapojili již do 3. kola soutěže v opičí dráze.
Téměř všichni žáci naší školy změřili své síly na základě 5 pokusů. Vítězové školy pak
dosáhli nejlepších časů a byli oceněni diplomem. V kategorii dívky 1. stupně zvítězila
Veronika Trávníčková z 3. B, která zdolala dráhu za 25,2 sekundy. Mezi chlapci dosáhl
nejlepšího času 24,0 sekund Dušan Strachota žák z 3. B. Žáci 2. stupně bojovali na náročnější
dráze, kterou se nejlépe podařilo proběhnout Ivaně Poláchové z 9. třídy v čase 34 sekund a
Martinu Slavíkovi, který byl v cíli za 31,6 sekundy. V celkovém pořadí soutěže za
Jihomoravský kraj se naše škola umístila na 6. místě.
Mgr. Veronika Kuryviálová
Exkurze do sklárny v Květné
Dne 2. 6. 2017 žáci 5. A a 5. B společně navštívili Moravské sklárny v Květné.
Nejdříve nás průvodce seznámil s historií skláren a potom nás zavedl do výrobní haly. Žáci se
zhlédli výrobu skleněných výrobků od namíchání sklářského písku přes jeho tavení v pecích,
ruční foukání, chlazení až po samotné zdobení. Velmi zajímavé bylo vyprávění o tom, jakým
způsobem se dosahuje různých barev skla. Někteří žáci si sami mohli vyzkoušet vyfouknout
bublinu ze skla. Ve zdejších sklárnách své výrobky zdobí zlacením, broušením, leptáním a
malováním. Stačí jen malý kaz a výrobek se musí zničit. Naši exkurzi jsme zakončili
v podnikové prodejně, kde jsme viděli veškeré výrobky zdejší sklárny. Všem se prohlídka
moc líbila.
Mgr. Miloš Fojtík
Exkurze na soudní jednání
V úterý 13. 6. navštívili žáci 9. třídy v rámci prevence rizikového chování Okresní soud
v Hodoníně. Zúčastnili jsme se tří soudních jednání. První dva případy se týkaly zanedbání
povinné výživy. Součástí obou případů byly také výpovědi svědků. Druhý případ se týkal
krádeže v novinovém stánku na Hodonínsku. Ve všech třech případech jsme vyslechli
i rozsudek. Na závěr soudních jednání nám paní soudkyně Mgr. Martina Králíková
představila systém soudnictví v ČR. Exkurze na soudní jednání v Hodoníně zvýšila našim
žákům právní vědomí a přispěla k plnění MPP v letošním školním roce.
Mgr. Jarmila Tomanová, školní metodik prevence
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Terénní exkurze Lipka - Josefovské údolí
I v letošním školním roce byla uspořádána pro žáky druhého stupně přírodovědná
terénní exkurze s environmentální tematikou. Josefovské údolí nám nabídlo mnoho
zajímavostí jako Starou huť v osadě Josefov s expozicí železářství, NS Josefovské údolí,
jeskyni Jáchymka, vývěry Jedovnického potoka, NPR Býčí skála a jeskyni Kostelík. Žáci zde
plnili spousty zajímavých úkolů týkajících se fauny a flory Moravského Krasu. Nechyběla
také prohlídka jeskyní, kdy jsme si vyzkoušeli prolézt její nejužší část, na jejímž konci nás
čekal výhled na vodopád.
Mgr. Veronika Kuryviálová
Recyklohraní 2017
V letošním školním roce jsme opět pokračovali ve sběru baterií. Recyklohraní je
školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit
znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným
odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Podařilo se nám nasbírat 34 kg
vysloužilých baterií a získali jsme tak 170 bodů. Celkem máme 857 bodů, z toho 192 bodů
pro letošní rok, za které si můžeme vybrat odměny v podobě školních nebo sportovních
pomůcek.
Mgr. Veronika Kuryviálová
Povídání o psech s panem Martinem Doktorem – chovatelem psů
Dne 16. června v rámci hodiny prvouky žáky druhé třídy navštívil pan Martin Doktor –
chovatel psů, který nás poutavě seznámil s oborem canisterapie. Dozvěděli jsme se, čím se
obor zabývá, jak se chovat ke psům, co udělat, když potkáte cizího psa, na co všechno lidé
psy využívají, co žerou, jak probíhá výcvik psů a další zajímavosti a informace. Největší
nadšení sklidili zlatí retrívři - pes Baron a fenka Fíbí. Děti se s nimi mazlily, zkoušely je vodit
na vodítku, dávaly jim psí pamlsky za plnění psích povelů. Ze zajímavé návštěvy si odnesly
nejenom to, jak se chovat ke psům, ale také, jak se chovat k sobě navzájem a především
k lidem, kteří tato zvířata potřebují ke svému životu.
Mgr. Michaela Plaširybová
Myslivecký den
V pátek 23. 6. 2017 uspořádali myslivci ze Vnorov Myslivecký den pro žáky naší školy. Celá
akce se konala v prostorách střelnice. Žáci procházeli pěti stanovištěmi – seznámili se
s oborem kinologie, měli možnost vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, pokoušli se také střílet
na asfaltové holuby puškou, a dověděli se zajímavé informace o lovu a myslivosti. Poslední,
páté zastavení, bylo u táboráku, kde si žáci opékali špěkáčky a mohli se občerstvit.
Mgr. Iva Studničková
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T-Mobile Olympijský běh
Historie Olympijského dne sahá až do roku 1894, kdy byl založen Mezinárodní
olympijský výbor. Na počest této události se po celém světě každoročně pořádá Olympijský
den, který oslavuje sportovní aktivity všeho druhu. U nás se v rámci Olympijského dne
pořádají pod záštitou Českého olympijského výboru běžecké závody pro všechny věkové
kategorie už od roku 1987. Oslava v roce 2017 připadla na středu 21. června, jejíž součástí byl
uspořádán závod i pro žáky naší školy.
Běhalo se v pěti kategoriích podle věku a fyzické náročnosti. Vzdálenost 200m, 400m
a 800m zvládli naši sportovci s velkou ctí i přes velmi vysoké teploty. V každé z kategorií se
po závodě vyhlásili vítězové, kteří byli odměněni diplomem a medailí. Součástí běhu byl také
závod smíšených štafet, kde za vítězství čekala závodníky sladká odměna.
Mgr. Veronika Kuryviálová

Seiferos – ukázky dravců
Ve středu 28. června si pro nás na hřišti připravila skupina Seiferos z Brna program o
životě dravců a sov. Mohli jsme vidět sokola, orla, káně, raroha, krahujce, poštolku i další
druhy a v zajímavém výkladu jsme se dozvěděli spoustu informací o jejich výcviku. Na závěr
jsme mohli obdivovat jejich rychlost při lovu. Nejzajímavějším druhem z ukázek byl sup
bělohlavý, druhý největší druh supa na světě. Žáci, kteří správně odpověděli na otázky, byli
odměněni drobnými dárky a třem odvážlivcům přistáli dravci přímo na ruku.
Mgr. Marta Smiešková

Halový pětiboj
V letošním školním roce měli žáci 4. -9. tříd zařazen do hodin tělesné výchovy halový
pětiboj. Mezi disciplíny patřil hod medicinbalem, trojskok snožmo, skok přes švihadlo po
dobu 1-2 minut, stejně tak sed-lehy a dřepy. K nejoblíbenější disciplíně patřil hod
medicinbalem a trojskok snožmo. Ostatní disciplíny patřily k fyzicky náročnějším. Všichni
žáci se aktivně zapojovali a po ukončení každé disciplíny došlo k vyhodnocení nejlepších
sportovců v rámci jednotlivých věkových kategorií. Také si mohli žáci posoudit, zda došlo ke
zlepšení oproti předešlému ročníku halového pětiboje.
Halový pětiboj přispěl, jak ke zpestření hodin tělesné výchovy, tak také ke zvýšení
kondice u našich žáků.
Mgr.Veronika Kuryviálová
Školní výlety v roce 2016/2017
1. a 2. třída; Ranč Kostelany
Dne 9. 6. 2017 se děti z 1. a 2. třídy zúčastnily školního výletu na Ranči Kostelany.
Dozvěděly se o životě na ranči, o životě kovbojů a indiánů. Děti si vyzkoušely střelbu
z indiánského luku, hod sekyrkou a jízdu na koni. Indián jim ukázal jízdu na koni a také jak se
loví bizoni. Děti viděly, co všechno dokáže pistolník s pistolí, šerif s bičem a indián s lasem.
30

Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2016/2017

Závěrem programu bylo divadelní představení z divokého západu, do kterého se zapojily i
děti.
Mgr. Markéta Tobolová
3. A, B; Buchlov a okolí
Ve středu 31. května 2017 se na svůj školní výlet vydali žáci třetích tříd se svými vyučujícími.
Cílem jejich cesty byl tentokrát hrad Buchlov. Po prohlídce hradu následovala vycházka ke
kapli sv. Barbory. Žáci si prohlédli rovněž zámecký park v Buchlovicích se starobylými
stromy a kašnami. Výlet byl završen návštěvou Smraďavky v oblasti Lázní Leopoldov
s léčivým pramenem, kde si žáci prohlédli hnízdiště vodních ptáků. Děti prožily krásný den
v lesnatém prostředí pohoří Chřiby. Výlet se všem líbil.
Mgr. Věra Celnerová
4. třída; hrad Buchlov
Očekávaným vrcholem školního roku byl pro letošní čtvrťáky výlet na státní hrad Buchlov
9. června 2017. Po několikakilometrové pěší túře z nedalekých Buchlovic je zde kromě
zajímavé prohlídky hradu čekala ještě jedna významná událost. Za své zásluhy a pilnou práci
během uplynulého školního roku byli povýšeni do šlechtického stavu a pasováni na rytíře a
dvorní dámy. Na tuto slavnostní událost se připravovali během celého školního roku, a
dokonce si pro tuto příležitost vyrobili i náležitý oděv. A protože i počasí přálo, výlet se
vydařil.
Mgr. Martina Mičolová
5. A, B; Rožnov pod Radhoštěm
Dne 6. 6. 2017 byl pro žáky 5. tříd uspořádán výlet do Valašského muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm. Nejprve vedly naše cesty do historie kovárny, mlýna a také do
lisovny oleje. Poté jsme se vydali do nejstaršího a nejnavštěvovanějšího areálu Valašského
muzea v přírodě, jakož i nejstaršího muzea v přírodě v celé střední Evropě. Posledním bod
našeho programu byl směřován k Pustevnám, kam jsme vyjeli lanovkou, podívali jsme se po
okolí Pusteven a vystoupali směrem k soše Radegast.
Mgr. Veronika Kuryviálová
6. třída; Dinopark Vyškov
Ve středu 7. 6. 2017 vyrazili šesťáci na školní výlet. V doprovodu p. uč. Rosochové a
Tomanové navštívili DinoPark ve Vyškově. Do DinoParku byli odvezeni speciálním
Dinoexpresem. Žáci si prohlédli modely dinosaurů a nahlédli tak do hluboké historie pravěku.
Děti zhlédly také krátký film ve 4D kině, které promítá 2 obrazy současně. Po prohlídce parku
je vláček odvezl do ZOOParku, který je zaměřen především na chov domácích a
hospodářských zvířat z celého světa. Žáci měli možnost některá zvířata i nakrmit.
Nezapomněli také na drobné suvenýry a občerstvení dobrou zmrzlinou. Výlet provázelo
pěkné počasí, všichni žáci si rozšířili znalosti z období druhohor a prožili den plný krásných
zážitků.
Mgr. Jitka Rosochová
7. třída – VIDA Brno
V úterý 6. června 2017 se žáci 7. třídy zúčastnili školního výletu do zábavního vědeckého
parku VIDA! v Brně. V úvodu měli žáci možnost navštívit představení se zábavnými pokusy
Elektromagion, následně se zapojili do detektivní hry, jejímž cílem bylo vyřešit případ vraždy
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mladé vychovatelky. Žáci pracovali ve skupinách, dozvěděli se, co obnáší daktyloskopie, a
vyzkoušeli si další kriminalistické expertizy. Nakonec si individuálně prošli celou expozici.
Mgr. Vladimíra Pavková
8. třída; Ostrava
Osmáci se 8. června vypravili do Ostravy. Hlavním cílem výletu byl Svět techniky ve
Vítkovicích, kde jsou k vidění interaktivní exponáty z oboru přírodních věd. Navštívili jsme
také výstaviště Černá louka s miniaturami světových staveb a terasu s vyhlídkou na radnici,
která je nejznámější stavbou města. Výlet se vydařil a spokojení i plní nových zážitků a
poznatků jsme se večer vraceli domů.
Mgr. Marta Smiešková
9. třída; Brno
V pátek 9. 6. 2017 se vybrané žákyně 9. třídy v doprovodu p. uč. Studničkové a p. uč.
Pavkové zúčastnily výletu do Brna. Našim cílem byla hrad Špilberk a Kryt 10-Z. Na
Špilberku jsme prošli expozicí Stavba jako Brno, která představovala vývoj řemesel ve městě
od 13.století. Žákyně se obohatily o spoustu zajímavých informací, příjemným zpestřením byl
i pracovní list, který vyplňovaly v průběhu expozice. Atomový kryt 10-Z, odolný proti
zbraním hromadného ničení, který vznikl v době nacismu jako úkryt před bombardováním
Brna, uchvátil všechny. Během chvíle jsme se vrátili časem několik desítek let zpět a všichni
jsme si uvědomili, jak pohodlné je žít v míru a bezpečí v komfortu našich domovů.
Mgr. Iva Studničková
Spolupráce školy s dalšími subjekty
Práce SRPŠ
Nejbližším partnerem školy je Spolek rodičů a přátel školy, který opět zorganizoval spolu se
zaměstnanci školy tradiční ples SRPŠ s předtančením žáků 9. ročníku. Na svých pravidelných
schůzkách společně řešíme problémy, týkající se chodu školy a organizace školního roku.
Kromě toho SRPŠ finančně podporuje mnohé aktivity školy, zejména přispívá na vstupné
žáků na různé koncerty a besedy, jízdné pro žáky na různé soutěže a odměny pro žáky
na konci školního roku.
Spolupráce se zákonnými zástupci žáků
Převážně kladný vztah zákonných zástupců žáků ke škole vyplývá zejména z dobré
informovanosti o životě školy, která je zajišťována jednak pravidelnými písemnými
informacemi v žákovských knížkách, jednak prostřednictvím školního časopisu Střípek a
informacemi na www stránkách školy, jednak pravidelnými schůzkami učitelů s rodiči.
V případě řešení kázeňských problémů žáků pokračujeme v individuálním setkávání rodičů,
žáků a vyučujících s výchovným poradcem, případně s vedením školy. Již tradičně pořádáme
pro rodiče nastávajících prvňáčků informační schůzku. Již čtvrtým rokem organizujeme pro
předškoláky a jejich rodiče edukačně stimulační kurz, letos opět probíhal od dubna do června.
Škola spolupracuje s občanskými a zájmovými sdruženími v naší obci – pravidelně
organizujeme společné akce s Místní knihovnou, s oddílem kopané SK Agro Vnorovy, a
s Mysliveckým sdružením Vnorovy.
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Žáci 8. ročníku každoročně navštěvují Úřad práce Hodonín v rámci výchovy k budoucímu
povolání.
Na Pedagogicko-psychologickou poradnu Hodonín se obracíme o pomoc při vyšetření žáků
s poruchami učení a chování. Spolupracujeme se Střediskem služeb školám a Zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, nejvíce pobočka Hodonín - účastníme se
jejich vzdělávacích seminářů.
Smlouvu o plavecké výuce máme uzavřenou s p. Hanou Mořinglovou, plavecká výuka Kyjov.

IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí:
V letošním roce neproběhla kontrola ze strany ČŠI.

X. Základní údaje o hospodaření školy
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016
Celkové výnosy = 14 828 548,48 Kč
z toho:
účelová dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání
účelová dotace z MŠMT zvýšení mezd UZ 33052
účelová dotaze z MŠMT Implementace etické výchovy UZ 33043
neinvestiční příspěvek od Obce Vnorovy
neinvestiční příspěvek od Obce Vnorovy - Projekt Bezplatná strava
příjmy z prodeje služeb (stravné)
ostatní příjmy (tržby za pracovní sešity, dopravu - hradí žáci, SRPŠ...)
úroky na bankovních účtech
školné družina
hospodářská činnost, prodej služeb-stravné

10 578 000,00 Kč
252 245,00 Kč
53 000,00 Kč
1 800 000,00 Kč
8 244,00 Kč
1 149 341,33 Kč
102 986,43 Kč
723,72 Kč
34 930,00 Kč
849 078,00 Kč
14 828 548,48 Kč

Celkové náklady = 14 762 564,51 Kč
z toho: hlavní činnost
náklady na platy pracovníků z MŠMT
náklady na platy pracovníků z provozu ŠK včetně odvodů i odv.FO
platy - ostatní osobní náklady
RP Zvýšení platů pedagogických pracovníků UZ 33052 vč. odvodů
zákonné odvody sociální a zdravotní pojištění
ONIV učebnice, majetek, ochranné oděvy, zdrav. prohlídky, DVPP
odvody FKSP ( 1,5% z hrubých mezd)
Implementace etické výchovy UZ 33052
výdaje na uč. pomůcky, knihy, materiál
spotřeba potravin
spotřební materiál, DDHM
dlouhodobý drobný nehmotný majetek
spotřeba el. energie, plyn, voda
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7 590 000,00 Kč
55 695,20 Kč
26 000,00 Kč
252 245,00 Kč
2 580 779,00 Kč
267 000,00 Kč
113 885,91 Kč
53 000,00 Kč
250 591,15 Kč
925 450,00 Kč
282 031,75 Kč
102 020,88 Kč
501 810,17 Kč
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opravy a udržování
cestovné, školení ostatní
služby, poštovné, praní prádla, k výpočetní technice, nájemné
služby telekomunikací
Plavání, konverzační výuka
Opravné položky - fa Energie pod kontrolou
ostatní náklady (tržby za pracovní sešity, dopravu-hradí žáci, SRPŠ)
školní družina bez energie

z toho: hospodářská činnost
náklady na platy pracovníků včetně náhrady za nemoc
zákonné odvody sociální a zdravotní pojištění
zákonné pojištění odpovědnosti
odvody FKSP (1% z hrubých mezd)
spotřeba potravin
Ostatní spotřeba materiálu
spotřeba el. energie, plyn, voda
ostatní služby

Výsledek hospodaření:

207 950,07 Kč
47 275,09 Kč
290 112,06 Kč
23 462,90 Kč
26 818,71 Kč
48 684,50 Kč
347 559,33 Kč
25 481,00 Kč
14 017 852,72 Kč

187 541,00 Kč
62 116,00 Kč
768,00 Kč
2 768,15 Kč
401 905,14 Kč
13 525,28 Kč
50 521,00 Kč
25 567,22 Kč
744 711,79 Kč
65 983,97 Kč

Zpracovala Klára Motyčková, hospodářka školy

XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
V letošním školním roce jsme podali žádost v rámci výzvy Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I k předkládání žádostí o podporu
zjednodušených projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Náš projekt byl
schválen, nyní probíhá jeho realizace.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků a pomůže škole při společném vzdělávání žáků.
XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
V letošním školním roce jsme se do programů celoživotního vzdělávání organizovaných
VŠ zapojili. Jedna paní učitelka ukončila studium k výkonu specializačních činností –
Prevence sociálně patologických jevů v Brně.
XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů:
Kromě doplňkové činnosti, jejíž výnosy jsou uvedeny ve Výroční zprávě o hospodaření, která
je součástí této zprávy, jsme ve školním roce 2016/2017 dokončili realizaci již zmiňovaného
programu MŠMT Implementace etické výchovy do škol. Realizovali jsme projekt
Jihomoravského kraje Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách
v Jihomoravském kraji II.
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XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
V naší organizaci není zřízena odborová organizace, všechny záležitosti jsou projednávány,
případně schvalovány všemi zaměstnanci školy.
XV. Zhodnocení a závěr
Součástí práce celého pedagogického sboru byla ve školním roce 2016/2017 realizace
školního vzdělávacího programu v 1. až 9. ročníku. Aktivně jsme se zapojovali do přípravy
žáků na vědomostní i sportovní soutěže, organizaci mimoškolních akcí jak poznávacího a
naučného, tak i zábavnějšího charakteru. Naše akce jsou prezentovány ve školním časopise
Střípek, na www stránkách školy a v obecním zpravodaji Informační listy. Spolupráce se
zástupci zřizovatele, členy Školské rady i SRPŠ je velmi dobrá. Vždy se na ně můžeme obrátit
se svými požadavky, společně řešíme problémy, které se týkají chodu školy a problémů
našich žáků. Poděkování za vstřícnost a pomoc patří také všem rodičům, kteří se podíleli
na přípravě celoškolních akcí.
Ve Vnorovech dne 1. 9. 2017
Tato Výroční zpráva o činnosti byla schválena Školskou radou dne 29. 8. 2017 a projednána
s pracovníky školy dne 1. 9. 2017.

PhDr. Hana Tyllichová
ředitelka školy
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