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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. 2018 bylo přihlášeno 248 žáků.
Školní rok
2018/2019
1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

7

5

157

Průměrný počet
žáků na třídu
22,43

5

4

91

18,20

11

9

248

20,32

Celkový počet žáků v 1. ročníku: 29
V průběhu školního roku do naší školy na základě předběžného opatření soudu přestoupily 7.
9. 2018 dvě žákyně, jedna žákyně se k 15. 1. odstěhovala.
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:
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.

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

ZŠVn309/16

Počet strávníků
zaměstnanci školy
31

žáci
233

cizí strávníci
51

Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2018
Fyzické osoby
5
Přepočtení na plně zaměstnané
3,5+1,1 jiné zdroje
Školní družina
ŠD
počet oddělení ŠD
celkem
2

počet dětí v ŠD
50

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

Hodnocení práce 1. oddělení školní družiny ve školním roce 2018 - 2019
V letošním školním roce navštěvovalo 1. oddělení školní družiny 25 dětí z 1. 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.
V říjnu jsme se zapojili 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. Halloween byl další akcí školní družiny.
Pokračovali jsme v projektu Kiwanis. Děti šily bavlněné panenky pro děti v nemocnicích.
V listopadu proběhla soutěž O přírodě všechno víme, o znalosti se podělíme.
V prosinci jsme se zabývali vánoční tematikou. Družináře bavilo také pečení perníčků.
Mikulášské čtení byla další akce s paní knihovnicí. Vánoce v knihovně byla pěkná akce
s knihou u stromečku. V lednu jsme vyrazili na vycházku do zimní přírody.
V únoru nás navštívila v ŠD paní knihovnice Hynštová. Ochutnávka ovoce a ovocných
výrobků a Karneval ve družině byly další vydařené akce.
V březnu jsme se zabývali velikonoční tematikou. Navštívili jsme knihovnu – seznámení
s novými knihami. V dubnu jsme se zaměřili na jarní tematiku a pozorování přírody na
vycházkách. Na vyrábění jsme využívali odpadový materiál – Den Země. Proběhla také jarní
výtvarná dílna. V květnu se dětem líbilo sportovní odpoledne – Mravenčiáda.
V červnu jsme uspořádali zábavné soutěžení ke Dni dětí. Jeli jsme na výlet – 3D Bludiště
v Hodoníně. Spolupráce s rodiči a učiteli byla na dobré úrovni. Byly splněny výchovně
vzdělávací cíle.
Alena Makovcová
vychovatelka 1. oddělení ŠD
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Hodnocení práce 2. oddělení ŠD- školní rok 2018/2019
V tomto školním roce navštěvovalo 2. oddělení ŠD 25 dětí 1., 2. a 3. 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. Děti pravidelně navštěvovaly PC 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 (malá kopaná,
výtvarný příležitostně, šití panenek) v prostorách školy. Pokračovala výborná spolupráce
s knihovnou ve Vnorovech, kde pro nás p. knihovnice Helena Hynštová připravila zajímavé
programy a taky chodila s komponovanými programy a různými činnostmi za námi do ŠD.
V měsíci září jsme v naší ŠD přivítali nové děti, 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 zavzpomínali jsme na
prázdniny soutěží v malování o nejkrásnější obrázek z prázdnin. Taky jsme zahájili celoroční
projekt “Království plné čar a kouzel“, který byl zaměřen na četbu, dramatizaci, malá
divadelní vystoupení, poslech, malování, výrobu kostýmů a kulis, prostě na přiblížení
pohádek dětem.
V říjnu jsme se opět připojili k dobrovolnickému projektu 72 hodin -s heslem
Přinášíme radost a úsměv a nacvičili jsme vystoupení pro seniory v DpS Vnorovy. Taky jsme
přinesli radost do Domova pro seniory ve Strážnici, kde děti zazpívaly a zahrály pohádku
seniorům. 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. Advent jsme zahájili adventní dílnou, kde si vyrobili zájemci ze ŠD i
z vyšších ročníků krásné věnce. Velmi pěkné bylo taky letošní zpívání u stromečku, kde děti
zpívaly koledy a vánoční písničky samostatně i ve skupinách. DpS Vnorovy jsme vystoupili s
programem Vánoce dříve a dnes, který byl vyvrcholením měsíčního projektu se stejným
názvem.
Nejoblíbenější akce Všichni musí být v pyžamu-předvánoční spaní v ŠD, čtení, vyprávění a
poslech pohádek, zábavné hry s vánoční tématikou se konala těsně před vánočními
prázdninami.
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.
Taky jsme objevovali kouzlo malování horkým voskem-Enkaustika a uspořádali jsme
zábavné kvízové odpoledne Riskuj.
Únor - letos nám zimní počasí přálo, takže jsme provozovali zimní sporty a stavěli
stavby ze sněhu. Taky jsme sportovali v tělocvičně-míčohraní, pravidelné turnaje ve vybíjené,
baseballu, přehazované, fotbalu a florbalu. Konala se i tradiční Pexesiáda, s anglickými a
českými pexesy a soutěž v jazykolamech Strč prst skrz krk.
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Den bezpečného internetu jsme strávili v knihovně.
Únor byl ve znamení masopustu, uspořádali jsme si karneval se soutěžemi.
Březen- svátek knihy jsme oslavili projektem Čtení nás baví, který jsme zakončili v
knihovně. 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 v dubnu. Poznávali jsme dopravní značky, vyhledávali, četli si důležité informace,
hráli interaktivní hry, malovali a uspořádali jsme závod autíček. Taky jsme se věnovali
v jarním období soutěžení. Proběhla vědomostní soutěž AZ kvíz. Velkou akcí měsíce dubna
byla akce Noc s Andersenem, ke které se naše ŠD připojila s vlastním programem- projekt H.
CH. Andersen (návštěva knihovny, četba z knížek, soutěžní kvíz, malování podle četby,
oslava 70. výročí nakladatelství Albatros). Opět jsme navštívili DpS Vnorovy, akce měla
název Společné velikonoční tvoření. Děti se seniory vyráběli velikonoční dekorace.
Připravovali jsme se na školní akademii, kde jsme vystoupili s anglickým okénkem Google
překladač.
V květnu proběhla v učebně fyziky a chemie další část ukázek pokusů s názvem
Badatelé. Taky jsme vyráběli dárky a přání pro maminky, soutěžili v talentové soutěži,
malovali na chodníku. Navštívili nás pracovníci Ovocentra z Valašského Meziříčí s
komponovaným programem o zdravé výživě.
První červnový den se konal Pet ś day- Den s mazlíčky, kde děti ostatním přinesly
ukázat své domácí mazlíčky a představovaly je. V červnu jsme také dokončili projekt Kiwanis
a předali jsme je zástupkyni klubu Kiwanis. Chystáme ještě jednu návštěvu DpS s názvem
Umíme si hrát. Výlet ŠD jsme uspořádali spolu s p. knihovnicí a 1. odd. ŠD do 3D bludiště
Hodonín. Školní rok v ŠD zakončíme dobrodružnou hrou o poklad v okolí.
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. Velmi dobrá je spolupráce s místní knihovnou.
Výsledky naší činnosti pravidelně zveřejňujeme na www stránkách ZŠ.
Dana Nováková, vychovatelka 2. oddělení ŠD
III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
V současné době je pedagogický sbor kvalifikovaný, ve škole pracuje 24 pedagogických
pracovníků, včetně dvou p. vychovatelek ŠD a pěti 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 2018/2019
Učitelé:
PhDr. Tyllichová Hana
Mgr. Celnerová Věra
Mgr. Fojtík Miloš
Mgr. Gajošová Alena
Mgr. Křenková Jitka
Mgr. Kostková Veronika
Mgr. Mičolová Martina
Mgr. Motyčková Eva
Mgr. Pavková Vladimíra
Mgr. Plaširybová Michaela
Mgr. Rosochová Jitka
Mgr. Smetanová Anna
Mgr. Smiešková Marta
Mgr. Studničková Iva
Mgr. Tobolová Markéta
Mgr. Tomanová Jarmila
Asistentky pedagoga:
p. Kazíková Michaela
p. Nováková Dana
Mgr. Slavíková Eliška
p. Szalay Doubravská Petra
p. Dufková Magdaléna, od 1. 11. 2018
Vychovatelky ŠD:
p. Makovcová Alena; 1. oddělení ŠD
p. Nováková Dana; 2. oddělení ŠD
Správní zaměstnanci:
p. Motyčková Klára
p. Juřík Ondřej
p. Buchtová Jarmila
p. Kočišová Petra
p. Šebestová Irena

hospodářka
školník
uklízečka
uklízečka
uklízečka

Zaměstnanci ŠJ:
p. Macháčková Jana
p. Komoňová Marie
p. Malíková Anna
p. Ondrovčíková Blažena
p. Všetulová Jaroslava

vedoucí ŠJ
kuchařka
kuchařka
kuchařka
hlavní kuchařka

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou kvalifikovaní.
Do školy nastoupila v tomto školním roce jedna absolventka s odbornou kvalifikací.
6

Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2018/2019

V tomto školním roce pracuje ve škole 5 nepedagogických pracovníků s úvazkem
5,0 a 5 pracovnic školní jídelny s úvazkem 4,6; 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 3. 4. 2019 proběhl zápis do 1. ročníku základního vzdělávání. Dostavilo se k němu
celkem 25 dětí, v souladu se školským zákonem jsme kladně vyřídili 6 žádostí o odklad školní
docházky o jeden rok. Do prvního ročníku ve školním roce 2019/2020 nastoupí 19 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. Všichni žáci byli přijati v 1. kole přijímacího řízení na
SŠ. Z 5. ročníku odešli tři žáci na osmileté gymnázium (jeden žák do Uherského Hradiště a
dva žáci do Strážnice) a dva žáci na sedmileté gymnázium do Kroměříže.
Přehled oborů SŠ, na které byli přijati žáci 9. ročníku:
Počet
žáků

Škola

Obor

Purkyňovo gymnázium Strážnice
Gymnázium Kroměříž
Stojanovo gymnázium Velehrad
SŠ zdravotnická Olomouc
SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická, Uherské
Hradiště
SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická, Uherské
Hradiště
SŠ průmyslová a umělecká Hodonín
SŠ průmyslová a umělecká Hodonín
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž
OA a SOU Veselí nad Moravou
SOŠ a gymnázium Staré Město
SŠ podnikatelská a VOŠ s.r.o. Zlín
SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická, Uherské
Hradiště
ISŠ Lipová alej Hodonín

všeobecné 4G
všeobecné 4G
všeobecné 4G
asistent zubního technika

1
1
2

hotelnictví a cestovní ruch

1

strojírenství

1

technické lyceum
stavebnictví
veterinářství
obchodní akademie
mechanik seřizovač
ekonomika podnikání

1
1
1
1
1
1

kuchař-číšník

1

kadeřník
instalatér
elektrikář
opravář zemědělských strojů
kuchař-číšník

1
1
1
1
1

SOU Havlíčkova Kyjov
SOU Havlíčkova Kyjov
OA a SOU Veselí nad Moravou
SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
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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. A
I. B
II.
III.
IV.
V. A
V. B

18
16
28
27
28
22
17
156
22
16
14
20
19
91
247

1,00
1,00
1,02
1,32
1,27
1,47
1,44
1,22
1,64
1,84
1,89
1,67
1,98
1,80
1,51

18
16
28
20
21
13
9
125
10
5
3
10
7
35
160

0
0
0
7
7
9
8
31
12
11
11
10
10
54
85

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
2
2
2

22,22
32,69
26,93
25,33
27,25
27,32
34,00
27,96
42,14
51,75
36,07
38,25
56,00
44,84
36,40

Celkem I.
stupeň
VI.

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

18
16
28
27
28
22
17
156
22
16
14
20
19
91
247

1,02
1,01
1,05
1,39
1,55
1,45
1,45
1,27
1,73
1,95
1,90
1,75
1,91
1,85
1,56

18
16
28
16
15
13
9
115
8
5
2
8
6
29
144

0
0
0
11
13
9
8
41
14
11
12
11
13
61
102

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
1
0
0
0

19,77
23,44
26,57
43,85
29,39
26,22
44,58
30,73
75,04
62,12
41,07
51,35
87,47
63,41
47,07

Celkem I.
stupeň
VI.

VII. A
VII. B
VIII.
IX.
Celkem II.
stupeň
Celkem
škola
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3. Udělení výchovných opatření a opatření k posílení kázně:
1. pololetí
2
0
14
13
2

druh výchovného opatření:

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

2. pololetí
13
31
13
14
3

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

Počet
1
0

% z počtu všech žáků školy
0,41
0

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

Počet
0
0

% z počtu všech žáků školy
0
0

6. Ve škole jsme zaznamenali jeden případ neomluvené absence, při jeho řešení jsme
postupovali v souladu se Školním řádem.
7. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.28/2016 Sb.) bylo realizováno
dle vypracovaných individuálních vzdělávacích plánů (IVP) u jednoho žáka. Jeden žák byl
vzděláván dle IVP z důvodu mimořádného nadání v 7. ročníku bez absolvování třetího
ročníku. V matematice byl tento žák vzděláván v 8. ročníku.
 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 žáky s doporučením školského poradenského zařízení. Žáci
s 1. stupněm podpůrných opatření pracovali podle Plánu pedagogické podpory, žáci
od 2. stupně pracovali dle vypracovaného IVP.
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8. Přehled volitelných a nepovinných předmětů ve školním roce 2018/2019:

Ročník

Název předmětu

Vyučující

Přírodovědná praktika

Mgr. Marta Smiešková

Konverzace v anglickém jazyce

Mgr. Iva Studničková

7.

Konverzace v anglickém jazyce

Mgr. Iva Studničková

8.

-----------------

-----------------

9.

Cvičení z matematiky

Mgr. Marta Smiešková

Informatika

Mgr. Alena Gajošová

6.

Nepovinné předměty
Třída

Název předmětu

Vyučující

1. - 9.

Náboženství

P. Mgr. Josef Jelínek, p. Anna Ivanová, Ing. Karel
Vaštík, p. Radka Vaštíková

Kroužky
Název kroužku

Vyučující

Malá kopaná

Mgr. Miloš Fojtík

Cvičení z matematiky

Mgr. Marta Smiešková

Fyzikálně chemické praktikum

Mgr. Veronika Kostková

Cvičení z českého jazyka

Mgr. Jitka Rosochová

Školní časopis

Mgr. Jitka Rosochová

Taneční

Mgr. Vladimíra Pavková, p. Jaroslava Chabičová

Kroužek německého jazyka

Mgr. Jarmila Tomanová

9. Evaluace školy
V testování SCIO-Stonožka, které proběhlo v listopadu 2018, si žáci 9. ročníku porovnávali
své znalosti v českém jazyce, matematice a obecných studijních předpokladech.
Výsledky v českém jazyce jsou lepší než u 60% 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 v testech odpovídají
úrovni jejich studijních předpokladů.
Výsledky v matematice máme slabší výsledky než 60 % zúčastněných škol. Přesto bylo
porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP zjištěno, že v naší škole
výsledky žáků v testech jsou na optimální úrovni, výsledky žáků v matematice odpovídají
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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 A1 6 žáků, úrovně A2 8 žáků, úrovně B1 4
žáci.
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 testování SCIO - Stonožka, které proběhlo v dubnu 2019, 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 80 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka
s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván
dobře, výsledky žáků v testech jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich
studijních předpokladů.
Výsledky v matematice jsou průměrné. 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 22 žáků, úrovně A1 12 žáků a úroveň A2 4
žáci. Přičemž úroveň A1 se očekává od žáka na konci 5. třídy základní školy, úroveň A2 na
konci 9. třídy základní školy.
Mgr. Věra Celnerová, 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. Letos poprvé proběhlo Čtení pro prvňáčky, které si
připravili žáci 7. ročníku.
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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.
Mgr. Věra Celnerová, zástupce ředitele

Účast žáků v okresních a vyšších kolech soutěží:

Soutěž

MATEMATICKÝ
KLOKAN

Školní kolo počet
žáků

120 žáků

PŘÍRODOVĚDNÝ
KLOKAN

II. stupeň 25 žáků

PYTHAGORIÁDA

59 žáků

MATEMATICKÁ
OLYMPIÁDA

Kategorie Z 5
Kategorie Z 7
Kategorie Z 9
žákyně

BIOLOGICKÁ
OLYMPIÁDA

Okresní kolo
Žák, třída, jeho umístění,
celkový počet soutěžících

Vyšší kola
Žák, třída, jeho
umístění,
celkový počet
soutěžících

Chabiča O. 7. A; 2. místo (36)
Fridrichová E. 8. tř. - 4. místo
(37)
2 žáci
1 žák
1

Kategorie C 12 žáků
Kategorie D 10 žáků

Z 5 Procházková V. 7. místo
Chabiča O. 3. místo
Z 8 Barboříková N. 5. místo
Kategorie C
Fridrichová E. 8. tř. 5. místo

Krajské kolo
Fridrichová E.
26. místo (30)

Kategorie D
Čížek F. 7. A 5. místo
Chabiča O. 7. A 9. místo

CHEMICKÁ
OLYMPIÁDA

3 žáci

DĚJEPISNÁ
OLYMPIÁDA

8 žáků

BIBLE A MY

24 žáků

ZEMĚPISNÁ
OLYMPIÁDA

26 žáků

Hochová K. 8. tř.
32. místo
Vítek L. 8. tř.
6. místo
Barboříková N. 9. tř. 21. místo
(44 soutěžících)
Křenek J. 5. B
Chabiča O. 7. A
Vítek Lukáš 8. tř.
Kategorie A
Studnička J. 6. tř. 14. místo
Kategorie B
Chabiča O. 7. A 2. místo
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Kategorie C
Vítek L. 8.tř.
Oblastní kolo
tříčlenná družstva
Všetulová K. 6. tř.
Chabiča O: 7. A
Chudíková A. 8. tř.
(9 družstev)

EKOLYMPIÁDA

OLYMPIÁDA AJ

10 žáků

RECITAČNÍ
SOUTĚŽ

26 žáků

OLYMPIÁDA ČJ
SOUTĚŽ
DRUŽSTEV
V ŘEŠENÍ
SUDOKU

7 žáků
21 žáků

POHÁR
ROZHLASU
ČOKOLÁDOVÁ
TRETRA

120 žáků

MLADÝ
ZAHRÁDKÁŘ
ČAROVNÉ BARVY
ZEMĚ
MC DONALD S
CUP

20 žáků

Šťastná L. 7. A
Vajdík O. T. 9. tř.
Bezděková J. 3. tř.
Roubalová D. 4. tř.
Břečková S. 6. tř.
Chabičová Š. 9. tř.

11. místo

1. místo
12. místo
20. místo
1. místo
4. místo
5. místo
1. místo

Krajské kolo
Chabičová Š. 9. tř.
1. místopostup do
celostátního kola

Barboříková N. 9. tř. 8. místo (30)
Oblastní kolo družstev
Chabiča O. 7. A
Barboříková N. 9. tř.
Chabičová Š. 9. tř. 1. místo
Motyčková D. 8. tř.
Fridrichová E. 8. tř.
Váverka J. 9.tř. 3. místo
Kočišová Natálie 7. A
2. místo
Peluchová E. 7. A
3. místo
Zubatá M. 7. A
5. místo
Kočiš J. 7. A
3. místo
18 žáků
Vašková E. 12. místo
Macháček Š. 14. místo
Kočišová Š. 19. místo
Žák D. 6. místo
Fridrichová E. 8. tř.
3. místo
Chudíková A. 8. tř.
Všetulová 6. tř.
3. místo
Radouchová M.
Mičolová V. 3. tř.
Řezáčová B. 3. tř.
Gazárková S. 3. tř.
Konečná P. 3. tř. 1. místo
Janoušek T., Bobčík Š., Ivanová
A.- 4. tř.
Gregor J., Chudík V., Laš D.,
Komínek Š., Kočiš O. – 5. A
Všetula D., Strachota D.
– 1. místo
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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. V měsíci září se pro žáky II. stupně (PřP + další vybraní
žáci) uskutečnil terénní výukový program „ Život v korunách stromů“ – ve spolupráci
s pracovištěm Rychta ekocentra Lipka Brno. V měsíci říjnu 4. třída navštívila pobytový
program ekocentra Lipka na pracovišti Jezírko. Pro žáky I. i II. stupně byla v červnu
připravena exkurze do firmy Recgroup, (dříve Kovosteel), měli jsme možnost navštívit
chráněné dílny zaměřené na recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů i kovozoo.
Pokračovala také spolupráce s místními zájmovými organizacemi - s Mysliveckým
spolkem Pomoraví (Den s myslivci – červen), ČSZ (4 žáci se zúčastnili okresního kola
soutěže Mladý zahrádkář).
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.
V oblasti mimo vyučování jsme žákům umožnili přístup k novým informacím na
internetu, žákovskou i učitelskou knihovnu jsme doplňovali průběžně vhodnou literaturou.
Zájmový kroužek Badatelé připravil ukázky pokusů pro školní družinu – takto strávené
odpoledne se u dětí setkalo opět s velmi kladným ohlasem. K rozvoji ekologického myšlení
připívá také časopis Střípek, který pro děti připravuje i různé soutěže a kvízy.
Jako každoročně jsme se zúčastnili různých vědomostních soutěží. Zapojili jsme se do
Ekolympiády, která probíhá na strážnickém gymnáziu - soutěží trojčlenná družstva 6. – 8.
tříd. Naše družstvo letos znovu obsadilo 1. místo.
Proběhlo školní kolo Chemické olympiády. Ze školního kola Biologické olympiády do
okresního kola postoupili 4 žáci. V obou kategoriích získali naši žáci 5. místo (F. Čížek a E.
Fridrichová – ta postoupila také 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.
V oblasti ekologizace provozu školy jsme se i nadále snažili o vytváření pěkného
prostředí školy i okolí školy. Přispívá k tomu i vybavení tříd nábytkem, 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
Žáci 6. až 9. ročníku měli možnost vybrat si volitelný předmět Přírodovědná praktika,
který propojuje poznatky žáků získané v přírodovědných předmětech na II. stupni a důraz
klade na praktické úkoly a činnosti. Letos byla Přírodovědná praktika vyučována v 7. ročníku.
K větší názornosti, efektivnosti výuky a podnícení zájmu žáků přispívá také moderní
vybavení učebny přírodopisu s interaktivní tabulí.
Mgr. Marta Smiešková
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VI. Údaje o prevenci rizikového chování
Hodnocení PPŠ ve školním roce 2018/19
Prioritou všeobecné primární prevence v letošním školním roce byla oblast rizikové
komunikace na sociálních sítích. V letošním školním roce jsme v naší škole realizovali v rámci
nespecifické primární prevence každý měsíc ve všech třídách třídnické hodiny. Žáci i třídní učitelé
zde měli prostor pro řešení aktuálních problémů třídy na témata osobnostně sociální výchovy a tímto
zároveň třídnická hodina tvořila významného preventivního činitele v oblasti projevů rizikového
chování, které by se mohly ve třídě vyskytnout. Cílem třídnické hodiny byla pravidelná a plánovaná
práce s třídním kolektivem, která vedla k zachycení i k řešení problémů, které se ve třídě během
školního roku vyskytly. Obsahové zaměření třídnické hodiny vycházelo z těchto oblastí: práce
s třídním kolektivem, vztahy ve třídě, práce s pravidly chování žáků, řešení aktuálních problémů třídy
a preventivní programy rizikového chování. Třídní učitelé vedli zápis třídnické hodiny v třídní knize
a o jejím průběhu ve složce třídního učitele.
V naší škole pracuje žákovská rada. Každá třída má svého zástupce třídy od 2. do 9. ročníku.
Během celého školního roku projednávala návrhy žáků i připomínky vedení školy, svolávala ji a vedla
školní metodik prevence Mgr. Jarmila Tomanová. Žáci byli vedeni ke kultivovanému vyjadřování a
k respektování jiného názoru. Na začátku školního roku si žáci jednotlivých tříd zvolili své zástupce do
žákovské rady. Společně zde diskutovali zástupci jednotlivých tříd 1x měsíčně s vedením školy a
výchovným poradcem, řešili problémy, které se během měsíce vyskytly, ale také přicházeli s návrhy,
jak obohatit život naší školy.
V letošním školním roce naše škola realizovala v rámci všeobecné primární prevence
rizikového chování Den bezpečnosti. Cílem projektového dne bylo přiblížit našim žákům činnost
všech složek integrovaného záchranného systému formou názorných ukázek a řešením praktických
úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva. Žáci viděli dynamickou i statickou ukázku vrtulníku z vojenské
základny v Náměšti nad Oslavou. Místní dobrovolní hasiči předvedli žákům hašení požáru a ukázali
jim vyprošťovací nástroje, automobilový žebřík a cisternovou automobilovou stříkačku. Žáci si
vyzkoušeli hašení domečku vodou, dovednost slaňování a hašení ručním hasicím přístrojem
v domácnosti.
Péče o naše zuby nám není lhostejná. Pravidelně se naši prvňáčci zapojují do projektu Veselé
zuby. Žáci se hravou formou s pomocí zaslaných materiálu z Drogerie DM seznamují se svým
chrupem – jak se o něj starat. Během projektu děti nosily zajímavé materiály – plomby, zdravé mléčné
zuby a zuby s kazem. Největší radost měly ale z dárků z Drogerie DM. Z projektu si odnesly spoustu
poznatků, které jim mohou pomáhat s péčí o chrup.
V rámci spolupráce rodiny a školy jsme uspořádali pro rodiče našich žáků besedu s Policií
ČR. Besedu vedl mluvčí územního odboru Policie ČR Jihomoravského kraje, pan Bc. Petr Zámečník.
Formou filmové projekce s besedou se rodiče našich žáků dozvěděli, co je kyberšikana, její formy a
způsoby řešení kyberšikany. Součástí přednášky byly důležité informace, které se týkají ochrany
uživatelů sociálních sítí a také postupy, jak předejít problémům, které mohou vzniknout
prostřednictvím internetové komunikace. Celý program byl obohacen také o filmové ukázky, které
rodiče seznámily se závažnou problematikou nebezpečí internetu a kyberšikany. Beseda pro rodiče
zaměřená na kyberšikanu významně přispěla k plnění Preventivního programu školy v rámci prevence
rizikového chování a ke spolupráci rodičů a školy v letošním školním roce.
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V rámci všeobecné prevence rizikového chování jsme v naší škole pokračovali ve
spolupráci s občanským sdružením Krok z Kyjova. Realizované programy byly připraveny pro žáky
naší školy. Zásady správného stravování byly cílem programu primární prevence určeného žákům
1. třídy naší školy. Zástupci občanského sdružení Krok z Kyjova našim žákům připravili
herní aktivity na podporu zdravého životního stylu a rozvoj individuálních dovedností žáků.
Součástí preventivního programu byly i metodické hry a pohádka, které umožnily žákům otevřít
i prostor pro diskuzi na dané téma. Programy primární prevence Košík plný
rozumu v 1. třídách podpořily u našich žáků komunikativní a individuální dovednosti a významně
přispěly k plnění Preventivnímu programu školy v letošním školním roce.
Prioritou nás všech pedagogů je bezpečnost našich žáků, proto zástupci občanského sdružení
Krok připravili pro žáky 2. ročníku program Cestou do školy bezpečně. Žáci se seznámili s pravidly
bezpečného chování při cestě do školy i ze školy. Byli upozorněni na nebezpečné situace a se
způsoby řešení, se kterými se mohou při svých cestách setkat, např. schopnost říct ne neznámému
člověku. Podpora zdravých vztahů ve třídě a pravidla v třídním kolektivu byly cílem programu
primární prevence určeného žákům 3. třídy naší školy. Aktivity byly zaměřeny na podporu zdravých
sociálních vztahů a rozvoj individuálních dovedností žáků. Poznávání lidí kolem sebe, kulturní
odlišnosti, mezilidská tolerance v třídním kolektivu byly cílem programu primární prevence určeného
žákům 4. třídy naší školy. Žákům byly připraveny aktivity na podporu zdravých sociálních vztahů a
rozvoj individuálních dovedností. Nebezpečí, která žáky mohou potkat nejen cestou do školy, ale
také správné rozhodování a zodpovědnost za sebe byla témata preventivního programu připraveného
pro žáky 5. tříd. Komunikační dovednosti, oceňování, postoje k autoritám, byly cílem programu
primární prevence určeného žákům 6. třídy naší školy. Součástí preventivního programu byly i
metodické hry, které umožnily žákům otevřít i prostor pro diskuzi. Informovanost, rizikové hraní a
bezpečné chování na sociálních sítích byly cílem programu primární prevence určeného žákům 7. tříd
naší školy. Na podporu správného rozhodování, informovanost, fámy a postoje v oblasti různých
závislostí byly zaměřeny aktivity programu primární prevence určeného žákům 8. třídy naší školy.
Žáci byli seznámeni s nebezpečnými situacemi, které je mohou v životě potkat i s postupy, jak těmto
situacím předcházet a jak je řešit. Všechny programy primární prevence organizované občanským
sdružením Krok z Kyjova, byly žáky i vyučujícími hodnoceny pozitivně, proto budeme v příštím
školním pokračovat v realizaci preventivních programů. Součástí všech programů všeobecné
primární prevence byly metodické hry, které umožnily žákům otevřít i prostor pro diskuzi a
podpořily u žáků sociální a komunikativní dovednosti.
Prioritou všeobecné primární prevence v letošním školním roce byla oblast rizikové
komunikace na sociálních sítích. Projekt E-bezpečí byl zaměřen na prevenci rizikového chování
spojenou s využíváním informačních a komunikačních technologií a realizován studenty
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Na základě získaných zkušeností v oblasti
virtuální komunikace dokázali studenti naše žáky zaujmout a přiblížit jim problematiku kyberšikany
a kybergroomingu. V rámci projektu se žáci dozvěděli, co je to kyberšikana, jaké má projevy, čím se
liší od tradiční šikany, jak se proti ní chránit, jak postupovat v krizových situacích a v čem spočívá
nebezpečí sdílení informací na sociálních sítích. Žáci se aktivně zapojovali do programu primární
prevence. Projekt E-bezpečí nabídl našim žákům 8. a 9. třídy správné postupy bezpečného chování na
sociálních sítích a významně přispěl k plnění Preventivního programu školy v letošním školním roce.
V rámci prevence rizikového chování na téma kyberšikana se pro žáky 8. ročníku uskutečnila
v naší škole beseda s Policií ČR. Formou filmové projekce s besedou se žáci dozvěděli, co je
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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. Pro žáky 9. ročníku byla připravena
beseda s Policií ČR na téma trestní odpovědnost mladistvých. Tiskový mluvčí Policie ČR pan Petr
Zámečník žákům vysvětlil rozdíl mezi přestupkem a trestným činem. Zdůraznil především
protiprávní jednání a výchovné problémy mladistvých. Program primární prevence byl zaměřen na
oblast trestní odpovědnosti mladistvých za různé přestupky i za vážnější kriminální činnost. Žáci
ocenili zejména užitečné informace, jak předejít problémům, které mohou vzniknout zejména
nezodpovědným chováním mladistvých. V rámci prevence rizikového chování navštívili žáci 9. třídy
v rámci prevence rizikového chování Okresní soud v Hodoníně. Zúčastnili se soudního jednání, které
se týkalo křivého obvinění. Součástí případu byly také výpovědi svědků. Na závěr soudního jednání
nám paní soudkyně Mgr. Lenka Králíková představila systém soudnictví v ČR. Exkurze na soudní
jednání v Hodoníně zvýšila našim žákům právní vědomí.
Žáci 4. třídy se zúčastnili pobytového programu v přírodě s environmentálním programem
v pobytovém středisku Lipka a prožili zajímavé dny plné nových poznatků, zkušeností, vycházek do
přírody. Tématem letošního pobytového programu byl les. Žáci měli možnost pohybovat se sami
v lese podle mapy a hledat odpovědi na zadané úkoly. Učili se rozeznávat stromy v lese nejen podle
listů, jehličí a plodů, ale také podle kůry. Žáci si navzájem pomáhali a spolupracovali ve skupinách,
důkazem jsou jejich zdařilé reportáže i spokojenost s celým pobytem v přírodě. Celý pobyt významně
přispěl k podpoře pozitivních vztahů v třídním kolektivu.
Naše škola se i v letošním školním roce opět zapojila do projektu Ovoce do škol. Jednou
měsíčně dostávali žáci 1. stupně zdarma balíček s ovocem či zeleninou. 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 68 kg baterií a celkem jsme nasbírali 992 bodů. Pro žáky
organizujeme různé sportovní turnaje, divadelní představení v Uherském Hradišti a v Brně, žáci se
účastní různých soutěží a olympiád. Naše škola žákům nabízí pestrou paletu zájmových kroužků,
např. florbal, malá kopaná, německý jazyk a časopis Střípek.
Drobnější kázeňské přestupky byly řešeny individuálně s konkrétními žáky a jejich rodiči.
Z hodnocení PPŠ žáky 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 kyberšikanu.
V příštím školním roce budeme i nadále spolupracovat s organizací Krok z Kyjova, která pro
naši školu připravuje na příští školní rok prožitkové aktivity v rámci všeobecné prevence rizikového
chování. Ve školním roce 2019/20 proběhne ve všech třídách dotazníkové šetření Klima zaměřené na
vnímání žáků klimatu školy a volnočasové aktivity žáků. Dále budeme naše 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
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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 na
formativní hodnocení. Zkušenosti ze seminářů si pedagogové předávali na metodickém
sdružení 1. stupně a v předmětových komisích a také při vzájemných hospitacích.

Přehled vzdělávacích akcí a účastníků na seminářích DVPP:
DVPP od 1. 9. 2018
Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání na úrovni školy
AJ činnostně ve 3. ročníku
Dílna psaní na 1. stupni
Alternativní způsoby hodnocení
Vhodné strategie pro aktivizaci žáků v CH
Internet ve výuce AJ
K čemu je ta tvá matematika?
Inspirace pro zkvalitňování výuky přírod. předmětů a mat.

Tyllichová, Celnerová
Studničková
Křenková
Tyllichová
Kuryviálová
Pavková
Gajošová
Motyčková
Gajošová

DVPP od 1. 1. 2019
Seminář
Škola v pohybu
Webinář Myšlenkové mapy
Matematika - příprava na život ve světě plném informací
Právní předpisy v činnosti školy
Inovace ve výuce
Žáci s mentálním postižením, Downovým syndromem a
autismem
Řízený experiment, důležitá součást polytechnického vzdělávání
na ZŠ
Židé a dějiny
Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit
IT 2 Implementace ICT do výuky
Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti
Tablety prakticky II
Webinář Kontroly ČŠI: krizové plány a záznamy rizikového
chování
Cesty spolu - Spolupráce asistenta pedagoga a učitele
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Jméno
Kostková
Motyčková E.
Gajošová
Celnerová
Gajošová
Kazíková, Szalay D., Dufková
Smiešková
Rosochová
Pavková
Smiešková
Fojtík
Pavková
Tomanová
Kostková
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VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Návštěva ekologického programu Lipky Brno „Život v korunách stromů“
V úterý 18. září 2018 se 34 žáků z 6. až 7. třídy zúčastnilo celodenního terénního programu
„Život v korunách stromů“ na pracovišti Rychta v obci Krásensko na Drahanské vrchovině.
Našimi průvodci byli pracovníci Střediska ekologické výchovy Lipka.
Žáci pracovali v týmech, vědomosti a dovednosti, potřebné k vyřešení výzkumných otázek
získávali samostatně na různých stanovištích v nejbližším okolí ekocentra. Žáci si vyzkoušeli
jednoduché pokusy, například důkaz transpirace nebo kapilárního vzlínání vody ve dřevě,
spočítali, kolik prachu může zachytit jeden strom. S binokulárními lupami a mikroskopy
zkoumali půdní živočichy a přemýšleli, jaký význam mají v daném ekosystému. Díky
zjištěným informacím žáci zhodnotili význam stromů v přírodě a na závěr v simulační hře
rozhodovali, zda realizovat návrh na vykácení konkrétních stromů v obci. Součástí programu
byl i výstup na pozorovací plošinu na stromě.
Exkurze přispěla k upevnění znalostí z přírodopisu a jejich praktickému využití
v terénu, uvědomili jsme si důležitost spolupráce ve skupině i důležitost ochrany přírody.
Mgr. Veronika Kuryviálová a Mgr. Marta Smiešková

Podzim na dědině
17. září vyrazili žáci prvních tříd do strážnického skanzenu na program Podzim na dědině. Děti
si vyzkoušely spoustu podzimních činností a také se dozvěděly něco o podzimních zvycích. Na
prvním stanovišti viděly vyorávání brambor koněm s pluhem, sbíraly je a dávaly do pytle. Na
podzim se sklízí také ovocné plody, o kterých nám povídali na druhém stanovišti. Oskeruše,
dřín, jeřabiny, kdoule, jablka, trnky jsme prozkoumali všemi smysly a nasáli vůni šlapaného
zelí. „Šústání“ kukuřice nebylo pro děti nic nového. Ve Vnorovech se tato tradiční dovednost
předává z generace na generaci. Hody a dušičky k podzimu neodmyslitelně patří. Co se o
těchto svátcích děje, jak vznikly? Kdo to byl stárek, stárka? Proč jsou hody v každé vesnici
v jiný čas? Na tyto otázky nám odpověděli na dalších stanovištích. Vše bylo doplněno
ochutnávkou podzimních specialit – podlistníky, vařenými bramborami, dušičkovým pečivem a
moštem.
Mgr. Michaela Plaširybová
Ekolympiáda
Dne 25. září 2018 se tříčlenné družstvo z naší školy ve složení Kateřina Všetulová
z 6. třídy, Ondřej Chabiča ze 7. A a Anežka Chudíková z 8. třídy zúčastnilo 12. ročníku
Ekolympiády, který 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. Kromě vědomostních disciplín porota hodnotila
správnost a originálnost řešení projektu i celkovou souhru a spolupráci celého týmu. Našemu
družstvu se podařilo obhájit loňské vítězství.
Mgr. Marta Smiešková
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Přespolní běh
Dne 26. 9. 2018 se žáci naší školy zúčastnili atletické soutěže Přespolního běhu v Hodoníně.
V kategorii mladších žákyň 6. -7. ročníku Natálie Kočišová, Michaela Zubatá, Gabriela
Ivanová, Marika Tomečková a Aneta Šáchová vybojovaly 3. místo družstev z celkového
počtu 14 škol. Starší žákyně běžely ve složení Kateřina Ivanová, Alžběta Janoušková, Eliška
Petruchová z 8. třídy, žákyně 9. třídy Andrea Knotková a Štěpánka Chabičová obhájily taktéž
i letos 3. místo v běhu na 1500 m. Chlapci mladší i starší kategorie bojovali se ctí. Alan Žák,
žák 9. Třídy, doběhl na 7. místě v běhu na 3000m a žák mladší kategorie Josef Kočiš doběhl
v celkovém pořadí běhu na 2000 m čtvrtý.
Mgr. Veronika Kuryviálová
Branný den
Ve čtvrtek 27. září proběhl na hřišti ve Vnorovech Branný den. Cílem projektového dne bylo
přiblížit našim žákům činnost některých složek integrovaného záchranného systému formou
názorných ukázek a řešením praktických úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva. Žáci zhlédli
dynamickou i statickou ukázku vrtulníku z vojenské základny v Náměšti nad Oslavou. Místní
dobrovolní hasiči předvedli žákům hašení požáru a ukázali jim vyprošťovací nástroje,
automobilový žebřík a cisternovou automobilovou stříkačku. Jejich činnost byla žákům
představena ukázkami výstroje, výzbroje i s prohlídkou hasičského vozidla. Žáci si vyzkoušeli
hašení domečku vodou, hašení ručním hasicím přístrojem v domácnosti a dovednost slaňování.
Branný den se uskutečnil v rámci prevence rizikového chování a významně přispěl k plnění
Preventivního programu školy v letošním školním roce.
Mgr. Jarmila Tomanová, školní metodik prevence

Veletrh vzdělávání a Muzeum T. G. M. v Hodoníně
Ve čtvrtek 4. října navštívili naši žáci 9. třídy již XXII. Veletrh vzdělávání v Hodoníně.
Součástí exkurze byla i prohlídka muzea T. G. M. v Hodoníně. Poutavý výklad paní
průvodkyně obohatil našim žákům učivo z dějepisu. V Kulturním domě Dolní Valy
v Hodoníně se nám poté představily střední školy z našeho regionu. Žáci se dozvěděli důležité
informace týkající se přijímacího řízení na SŠ ve školním roce 2018/19. Program doprovázela
vystoupení, která si pro žáky základních škol připravily střední školy z jiných okresů. Akce se
vydařila a přispěla našim žákům ke snazšímu rozhodování v oblasti jejich budoucí profesní
orientace.
Mgr. Jarmila Tomanová, výchovný poradce

Přírodovědný klokan
Ve čtvrtek 11. října 2018 proběhlo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan, do kterého se
mohli zapojit žáci 8. a 9. třídy. Celkově se zúčastnilo 25 žáků. Zvítězil Jan Váverka z 9. třídy,
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na druhém místě se umístila Eliška Fridrichová z 8. třídy, třetí místo patřilo Nikol
Barboříkové z 9. třídy.
Mgr. Marta Smiešková
Lipka – Co se děje v lese
Práci vědce při zoologickém i botanickém výzkumu si vyzkoušeli žáci 4. ročníku. Ve dnech
15. 10. – 18. 10. 2018 strávili mnoho užitečných chvil při průzkumu lesního ekosystému,
nacházejícího se v okolí školského environmentálního pracoviště Lipka – Jezírko. Při
programu „ Co se děje v lese “ zkoumali pod vedením lektorů jednotlivé složky lesa a vliv
našeho chování na jeho další rozvoj. Rozlišovali, které věci do lesa patří a nepatří. Mimo
poznávání lesa jsme společně zpívali, opékali jablíčka a prošli noční stezku odvahy. Celý
pobyt rozvíjel pozitivní komunikaci a spolupráci v naší třídě.
Mgr. Jitka Křenková

Muzeum Jana Amose Komenského
V rámci výuky literární výchovy žáci 7. a 8. ročníku navštívili 19. 10. 2018 Muzeum
Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Ve Studnici poznání, Škole hrou, Labyrintech i
v dalších
expozicích
vyhledávali
a
zapisovali
nejdůležitější
informace
o životě a díle Jana Amose Komenského. Také si vyzkoušeli, jak vypadala škola v době jeho
života a jak chtěl, aby škola vypadala. Tyto informace poté porovnávali a v hodině literární
výchovy jsme diskutovali o významu díla Jana Amose Komenského i o významu vzdělávání
pro další život.
PhDr. Hana Tyllichová
Projektový den „Po stopách stoleté dámy“
V pátek 26. října proběhl v naší škole projektový den u příležitosti 100 let od vzniku
republiky. Žáci 2. stupně pracovali celé dopoledne v připravených projektových dílnách.
V Historické dílně pod vedením p. uč. Rosochové se dověděli o významných událostech,
které měly zásadní vliv na vývoj naší země. V Jazykové dílně si p. uč. Studničková pro žáky
připravila česko-slovenské pexeso a také zajímavé zkratky. Ve Společenskovědní dílně,
vedené p. uč. Pavkovou, se žáci seznámili s našimi prezidenty a státními symboly.
Na státoprávní uspořádání první republiky a národnostní menšiny se zaměřila v Zeměpisné
dílně p. uč. Tomanová. Svou kreativitu si mohli všichni vyzkoušet ve Výtvarné dílně, kterou
realizovala p. uč. Mičolová. V této dílně se všichni žáci podíleli na vytvoření společného
výstupu projektového dne - mapy Československa, která je umístěna na chodbě školy. Během
šesté vyučovací hodiny žáci se svými třídními učiteli zhodnotili celý projektový den. V rámci
oslav 100. výročí republiky také vyšlo speciální číslo školního časopisu Střípek. Podle
hodnocení žáků se jim projektový den líbil, získali mnoho zajímavých informací a společně
prožili tvořivé dopoledne.
Mgr. Jitka Rosochová
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Školní kolo soutěže Bible a my
Ve středu 24. října proběhlo školní kolo soutěže Bible a my. V I. kategorii soutěžilo 8 žáků 4.
a 5. tříd. Na otázky, které byly zaměřeny na postavu Abraháma, nejlépe odpověděl Jakub
Křenek z 5. B, na 2. místě skončil David Kučera a 3. místo obsadil Vít Chudík, oba z 5. A. Ve
II. kategorii soutěžilo také 8 žáků z 6. a 7. tříd. Museli prokázat znalosti bible a zaměřit se na
Ježíšova podobenství. V této kategorii zvítězil Ondřej Chabiča ze 7. A, druhé místo obsadila
Marika Tomečková z 6. třídy a 3. místo získala Lucie Šťastná ze 7. A. Ve III. kategorii, ve
které soutěžili žáci 8. a 9. tříd, si porovnalo své znalosti bible 8 žáků a jejich tématem byly
cesty apoštola Pavla podle Skutků apoštolů. Nejvíce bodů získal Lukáš Vítek z 8. třídy, na 2.
místě se umístila Štěpánka Chabičová z 9. třídy a 3. místo získala Eliška Fridrichová z 8.
třídy. Vítězové jednotlivých kategorií pojedou naši školu reprezentovat 28. listopadu do
Strážnice, kde se uskuteční kolo okresní.
Mgr. Jitka Rosochová
Jak se dělá film
Ve dnech 23. 10. 2018 a 6. 11. 2018 se uskutečnila pro žáky 8. a 9. ročníku zajímavá akce
s názvem Jak se dělá film. Tento workshop připravil pro naše žáky pan Michal Michálek,
absolvent Střední školy filmové, multimediální a počítačových technologií, s.r.o. ve Zlíně. Jak
už název akce napovídá, žáci se interaktivní formou dozvěděli zajímavosti z oblasti filmové
historie, filmové výroby, produkce nebo reportážní činnosti. Společně si vyzkoušeli vytvořit
dramaturgii a scénář příběhu a natočit dle scénáře jednoduchý obraz. Nahlédli tak do
atraktivní profese filmařů a přesvědčili se, že nejde rozhodně o profesi jednoduchou.
Mgr. Věra Celnerová
Workshopy v SŠ Strážnice
V pátek 16. 11. 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, ovládání robotů, chemické pokusy a jízda traktorem. Děvčata si vyzkoušela
kreativní tvorbu soli do koupele v dárkovém balení, 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, výchovný poradce

Košík plný rozumu - programy primární prevence pro 1. ročník
Zásady správného stravování byly cílem programu primární prevence určeného žákům 1.
třídy naší školy. Zástupci občanského sdružení Krok z Kyjova našim žákům připravili ve
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středu 14. 11. herní aktivity na podporu zdravého životního stylu a rozvoj individuálních
dovedností žáků. Součástí preventivního programu byly i metodické hry a pohádka, které
umožnily žákům otevřít i prostor pro diskuzi na dané téma. Programy primární prevence
Košík plný rozumu v 1. třídách podpořily u našich žáků komunikativní a individuální
dovednosti a významně přispěly k plnění Preventivnímu programu školy v letošním školním
roce.
Mgr. Jarmila Tomanová, školní metodik prevence

Dítě na sociálních sítích – beseda s Policií ČR
Ve čtvrtek 8. listopadu naši školu navštívil mluvčí územního odboru Policie ČR
Jihomoravského kraje, pan Bc. Petr Zámečník. Formou filmové projekce s besedou se rodiče
našich žáků dozvěděli, co je kyberšikana, její formy a způsoby řešení kyberšikany. Součástí
přednášky byly důležité informace, které se týkají ochrany uživatelů sociálních sítí a také
postupy, jak předejít problémům, které mohou vzniknout prostřednictvím internetové
komunikace. Celý program byl obohacen také o filmové ukázky, které rodiče seznámily se
závažnou problematikou nebezpečí internetu a kyberšikany. Beseda pro rodiče zaměřená na
kyberšikanu významně přispěla k plnění Preventivního programu školy v rámci prevence
rizikového chování a ke spolupráci rodičů a školy v letošním školním roce.
Mgr. Jarmila Tomanová, školní metodik prevence

Schůzka se zástupci středních škol
Ve čtvrtek 22. listopadu se v naší škole uskutečnila schůzka se zástupci středních škol
pro rodiče a žáky deváté třídy. V úvodu schůzky zástupci středních škol informovali rodiče
a žáky deváté třídy o podmínkách přijetí na střední školy pro školní rok 2018/19. Letos nás
navštívili zástupci těchto středních škol: Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí
nad Moravou, Střední průmyslová a umělecká škola Hodonín, Purkyňovo gymnázium
Strážnice, Střední škola hotelová Strážnice, Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola
zdravotnická Kyjov, Střední škola Gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec a Střední
odborné učiliště automobilní Kyjov. Zástupci prezentovaných škol poskytli našim žákům a
jejich rodičům odpovědi na otázky, které je zajímaly v oblasti výběru jejich budoucí profesní
orientace. Rodiče i žáci 9. třídy byli seznámeni s podmínkami, organizací přijímacího řízení
pro školní rok 2019/2020.
Mgr. Jarmila Tomanová, výchovný poradce

14. ročník Příběhů bezpráví
V listopadu probíhají už každoročně ve školách celé České republiky projekce filmů o
československých dějinách a debaty s pamětníky. Letošním tématem Měsíce filmu na školách
byl únor 1948. V naší škole byl projekt pořádaný společností Člověk v tísni určen žákům 9.
třídy a byl realizován v rámci hodin dějepisu. V úterý 20. listopadu zhlédli žáci dokumentární
snímek, který představuje poválečné působení Jana Masaryka a jeho politické angažmá ve
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chvílích osudového odklonu od demokracie. Ve čtvrtek 22. listopadu proběhla beseda s
panem Janem Petruchou z Hroznové Lhoty. Pan Petrucha mluvil o svých pobytech
v komunistických věznicích a uranových dolech, podělil se s námi o své životní příběhy a
zkušenosti. Projekce dokumentárních filmů i besedy s pamětníky jsou vhodným doplněním
výuky dějepisu.
Mgr. Jitka Rosochová
Školní kolo Dějepisné olympiády
Ve středu 21. listopadu proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády za účasti 8 žáků 8. a 9. tříd.
Žáci mohli získat maximálně 70 bodů. První místo obsadil Lukáš Vítek z 8. třídy, na 2. místo
získala Nikol Barboříková z 9. třídy a na 3. místě skončila Kateřina Hochová z 8. třídy.
Všichni tři jsou úspěšnými řešiteli, protože získali 60 % z maximálního počtu bodů, a proto
postupují do okresního kola, které se uskuteční v lednu ve Strážnici.
Mgr. Jitka Rosochová
Mikulášská nadílka 2018
Ve středu 5. prosince 2018 se žáci 9. třídy vypravili na tradiční mikulášskou obchůzku. Při ní
navštívili zaměstnance obecního úřadu, pana faráře na místní faře a především děti z mateřské
a základní školy. Děti ve školce byly za své vystoupení pro Mikuláše odměněny balíčky
s ovocem a perníčky, které deváťáci v předstihu upekli s pomocí paní kuchařek naší školy. Ve
školní tělocvičně pak proběhl program, při kterém vystoupily třídy s nacvičenými písničkami,
poté byly obdarovány sladkostmi od Mikuláše a andělů.
Mgr. Vladimíra Pavková

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce
V pondělí 3. 12. 2018 se konalo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. V I. kategorii pro
6. a 7. ročník se na 3. místě umístil Filip Čížek ze 7. A, na 2. místě Petr Svoboda ze 7. B a
první místo obsadila Lucie Šťastná ze 7. A. Výkony v II. kategorii pro 8. a 9. ročník byly
velmi vyrovnané. Na 3. místě se umístila Magdalena Komínková z 8. třídy, na 2. místě Lenka
Hrbáčková a první místo obsadil Ondřej Thomas Vajdík, oba dva z 9. třídy.
Mgr. Iva Studničková

Programy primární prevence pro 2. a 3. ročník
Prioritou nás všech pedagogů je bezpečnost našich žáků, a proto nás ve středu 12. prosince
navštívili zástupci občanského sdružení Krok z Kyjova. Program Cestou do školy bezpečně
byl připraven pro žáky 2. třídy. Žáci se seznámili s pravidly bezpečného chování při cestě do
školy i ze školy. Byli upozorněni na nebezpečné situace i se způsoby řešení, se kterými se
mohou při svých cestách setkat, např. schopnost říct ne neznámému člověku. Program
primární prevence Pravidla a co já byl určen žákům 3. třídy. Součástí obou programů byly
metodické hry, které umožnily žákům otevřít i prostor pro diskuzi. Programy primární
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prevence podpořily u žáků 2. a 3. ročníku sociální a komunikativní dovednosti a významně
přispěly k plnění Preventivnímu programu školy v letošním školním roce.
Mgr. Jarmila Tomanová, školní metodik prevence
Školní kolo Olympiády v českém jazyce
V úterý 27. listopadu 2018 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, která byla
určena žákům 8. a 9. tříd. Školního kola se zúčastnilo celkem sedm žáků. Soutěžící nejprve
vypracovali část mluvnickou a potom psali úvahu na dané téma. 1. místo získala Nikol
Barboříková, 2. místo obsadila Andrea Knotková, obě žákyně 9. třídy. 3. místo si vybojovala
Anežka Chudíková z 8. třídy.
Mgr. Jitka Rosochová
Ledové království - prezentace SŠ Strážnice
V pátek 7. prosince 2018 se žáci 8. třídy zúčastnili v rámci volby povolání módní přehlídky,
kterou pořádala SŠ Strážnice. Módní show Ledové království nechala žáky nahlédnout do
světa módy a designu. Návrhy modelových kolekcí zpracovali žáci oboru Móda, styling,
média a Oděvní a interiérový design. Všechny modely se žákům líbily, ocenili především
kreativitu a nápaditost studentů střední školy. Tato akce také přispěla při rozhodování o jejich
budoucí profesní orientaci.
Mgr. Jitka Rosochová
Plavecký výcvik 2018 - 2019
V letošním školním roce naši žáci opět absolvovali plavecký výcvik v plavecké škole
v Ratíškovicích. Výuka probíhala od října do prosince v deseti dvouhodinových lekcích.
Pomocí rozmanitých pomůcek a herních činností se děti učily základním plaveckým
dovednostem. Výuka byla zakončena nejen tradičními plaveckými závody, ale také dobrým
pocitem nově nabytých dovedností a získáním mokrého vysvědčení.
Mgr. Eva Motyčková
Výstava Pojďme spolu do Betléma
Nastal čas adventu a s ním i vánoční tvoření. Žáci prvních tříd vytvořili vánoční betlém na
výstavu ve Veselí nad Moravou s názvem Pojďme spolu do Betléma. Výstava probíhá od 2.
12. 2018 do 6. 1. 2019. Betlém žáků prvních tříd se návštěvníkům velmi líbil, proto byly děti
odměněny divadelním představením „Setkání před Betlémem“ ve Veselí nad Moravou, které
se konalo 12.12. Nasály vánoční atmosféru, poslechly si příběh Marie, Josefa a malého
Ježíška, zazpívaly koledy a zahrály na fanfrnoch. Jelikož byly vánočně naladěny a měly
dostatek času, navštívily ještě vánoční tvoření v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou.
Zde si děti vyzkoušely zdobení perníků, vyřezávání ozdob ze dřeva, podívaly se na
paličkování vánočních ozdob, také si mohly koupit domů malý dárek.
Mgr. Markéta Tobolová a Mgr. Michaela Plaširybová
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Slavnost Slabikáře
Čtvrtek 6. prosince byl slavnostním dnem pro prvňáčky ze základní školy Vnorovy. Děti
dočetly Živou abecedu a nastal čas číst ve skutečném Slabikáři. Získat Slabikář nebylo vůbec
nic jednoduchého. Nejdříve děti musely osvobodit krásnou princeznu Větičku ze zajetí zlého
čaroděje Slovokaze a s ní všechna písmena v království. Zdolali sedmero řek, sedmero hor a
splnili sedm úkolů. Hledali zatoulané písmenkové rodinky, procházeli bludištěm, museli si
zapamatovat kouzelné předměty, ubytovat v království ztracené slabiky, vyřešit osmisměrku,
povyprávět pohádku podle obrázkové osnovy a sestavit obrázek pohádkové postavy. Při práci
dětem pomáhaly žákyně sedmého ročníku, které bedlivě střežily jednotlivá stanoviště a
oceňovaly pracovité prvňáčky mincemi do jejich měšce. Všem se podařilo úkoly splnit,
nasbírat sedm zlaťáků a zavoláním jména princezny prolomit kouzelníkovu kletbu.
Mgr. Markéta Tobolová a Mgr. Michaela Plaširybová

Vánoční zpívání
Ve čtvrtek 20. 12. 2018 se uskutečnilo v naší škole již tradiční Vánoční zpívání. V podání
žáků 1. – 6. ročníku zazněly básničky a písně se zimní a vánoční tematikou. Vystoupení všech
tříd se velmi vydařila. Zpívání doprovodili žáci různými hudebními nástroji. Vánoční zpívání
významně přispělo k vytvoření klidné vánoční atmosféry.
Mgr. Miloš Fojtík

Biologická olympiáda
3. ledna 2019 proběhlo školní kolo Biologické olympiády, letos na téma „Příjem a výdej
látek“. Zúčastnilo se celkem 22 žáků, v mladší kategorii D (6. a 7. třída) se utkalo 10
soutěžících, ve starší kategorii C (8. a 9. třída) 12 žáků.
Ve starší kategorii C zvítězila Nikol Barboříková z 9. třídy, 2. místo získala Eliška
Fridrichová z 8. třídy a 3. místo patří Janu Váverkovi z 9. třídy.
V mladší kategorii D obsadili stupně vítězů sedmáci. Vítězem se stal Filip Čížek, na 2. místě
skončil Ondřej Chabiča a 3. místo patří Terezii Konečné – všichni ze 7. A.
Mgr. Marta Smiešková

Výuka finanční gramotnosti
V pondělí 14. 1. a v úterý 15. 1. 2019 navštívila naši školu paní Mgr. Katarina
Kučerová, lektorka finanční gramotnosti, která žákům 5. tříd na prvním stupni a žákům 8. a 9.
třídy na druhém stupni přednesla základní témata finanční gramotnosti. Zabývala se osobním
a rodinným rozpočtem, penězi a bankovními produkty, pojištěním a otázkou zadlužování.
O všech tématech vedla s každou skupinou diskuzi, zjišťovala dosavadní vědomosti a na
závěr se žáci zapojili do týmové soutěže, ve které skupinově vyplňovali kvíz. Vítězné týmy
byly obdarovány drobným dárkem, ostatní žáci sladkostí. Žáci hodnotili takto strávené dvě
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hodiny velmi pozitivně, protože se dozvěděli mnoho cenných informací, které se jim mohou
v životě hodit.
Mgr. Vladimíra Pavková
Ples školy 2019
Dne 19. 1. 2019 proběhl tradiční ples školy na Lidovém domě ve Vnorovech. Za účasti rodičů
a přátel školy předvedli žáci 9. třídy a tři osmáci předtančení, s jehož nácvikem začali už
v září pod vedením paní Jaroslavy Chabičové a paní učitelky Vladimíry Pavkové. Ples
oficiálně zahájila milými slovy paní ředitelka PhDr. Hana Tyllichová i jeden z tanečních párů,
Štěpánka Chabičová a Jan Váverka. V 18 hodin proběhla veřejná generálka předtančení, ve 20
hodin pak předtančení žáků zahájilo samotný ples. Až do pozdních hodin hrála k tanci i
poslechu kapela Vivian Band. Velký dík za organizaci plesu patří vedení školy, výboru
Spolku rodičů a přátel školy a samozřejmě všem rodičům i sponzorům za bohatou tombolu.
Mgr. Vladimíra Pavková

Zeměpisná a dějepisná exkurze do Brna
V úterý 22. ledna 2019 se uskutečnila exkurze do Brna v rámci výuky dějepisu a zeměpisu.
Zúčastnili se jí žáci 6. a 7. tříd. Nejprve jsme navštívili Hvězdárnu a planetárium na Kraví
hoře. Pro žáky byl připraven program Země v pohybu. Součástí představení byla prohlídka
hvězdné oblohy – ukázka několika jasných hvězd a souhvězdí. Další zastávkou bylo Muzeum
pravěké kultury Anthropos. Prostřednictvím fundovaného výkladu pana průvodce se žáci
dozvěděli mnoho zajímavostí o životě pravěkých lidí. Následně si celou expozici podrobně
prohlédli a pořídili fotografie. Program exkurze byl pro žáky zajímavý a poučný. Nově
získané znalosti budou prezentovat v hodinách zeměpisu a dějepisu. Exkurze přispěla
k upevnění učiva a byla vhodným doplněním výuky.
Mgr. Jitka Rosochová
Divadelní představení - Budulínek z hudebky
Žáci prvního stupně se 4. února vypravili na divadelní představení Budulínek z hudebky.
Zajímavé zpracování klasické pohádky má v repertoáru brněnské divadlo Radost pod režijní
taktovkou Vlastimila Pešky. Pohádka se odehrávala v prostředí lesní hudební školy, kde byl
ředitelem pan Dědeček a kam chodila zpívat a hrát lesní zvířata. Spolu s dědečkem ve škole
bydlela také babička a Budulínek, který měl sice hudební nadání, ale jinak byl stejně
neposlušný jako ve známé pohádce. Lišce přes přísný zákaz otevřel a ta ho odnesla do své
nory za liščaty, aby hrál na bicí v jejich kapele. Nakonec vše dobře dopadlo a babička
s dědečkem Budulínka opět zachránili. Děti byly herci během pohádky vtahovány do děje a
naučily se novou písničku.
Mgr. Michaela Plaširybová
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Létající koberec a Jak chránit sám sebe - primární prevence pro 4. a 5. ročník
Poznávání lidí kolem sebe, kulturní odlišnosti, mezilidská tolerance v třídním kolektivu byly
cílem programu primární prevence určeného žákům 4. třídy naší školy. Nebezpečí, která žáky
mohou potkat nejen cestou do školy, ale také správné rozhodování a zodpovědnost za sebe
byla témata preventivního programu připraveného pro žáky 5. A třídy. Zástupci občanského
sdružení Krok z Kyjova představili našim žákům ve středu 6. 2. aktivity na podporu zdravých
sociálních vztahů a rozvoj individuálních dovedností žáků. Součástí preventivního programu
byly i metodické hry, které umožnily žákům otevřít i prostor pro diskuzi. Programy primární
prevence pro 4. a 5. ročník podpořily u našich žáků komunikativní a individuální dovednosti a
významně přispěly k plnění Preventivnímu programu školy v letošním školním roce.
Mgr. Jarmila Tomanová, školní metodik prevence
Lyžařský výcvikový kurz žáků
Od 23. února do 1. března 2019 proběhl lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. - 9. tříd
v Karlově – Malé Morávce. Lyžařského výcvikového kurzu se zúčastnilo 35 žáků, tři
instruktoři a lékař. Ubytování a plná penze byla zajištěna v chatě Kazmarka v Karlově - Malé
Morávce. Asi třetina žáků buď dosud vůbec nelyžovala anebo byla lyžařskými začátečníky. I
přesto však všichni zvládli základní lyžařské dovednosti, tj. základní lyžařský postoj, oblouky
v pluhu, velká většina také zvládla oblouky v paralelním postavení lyží. Všichni žáci
využívali novou čtyřsedačkovou lanovku. V úterý odpoledne jsme si již tradičně vyšli na
plánovanou vycházku do Malé Morávky, kde si žáci nakoupili drobnosti a suvenýry. Lyžařské
podmínky byly dopoledne dobré, odpoledne už to bylo vzhledem k vyšším teplotám trochu
horší. Přesto všechno sjezdovky byly každý den dobře připravené. Po celý pobyt většinou
krásně svítilo sluníčko. Celý lyžařský výcvik proběhl podle plánu. Ubytování bylo výborné,
strava chutná, pestrá, jídla byl dostatek. Žáci si mohli ve svém volnu chodit do jídelny pro
teplý čaj. Žáci se z LVK vrátili spokojeni a v pořádku s přáním jet na LVK ještě alespoň
jednou. Jejich chování na kurzu bylo v souladu se stanovenými pravidly a s vnitřním řádem
školy.
Mgr. Miloš Fojtík
Soutěž v řešení sudoku
Ve čtvrtek 21. února 2019 proběhlo na naší škole poprvé školní kolo soutěže v řešení
sudoku. Zapojilo se celkem 21 žáků II. stupně. Po dobu 45 minut se snažili vyluštit sudoku
různé obtížnosti a různého typu.
Nejlépe se dařilo Ondřeji Chabičovi ze 7. A, který to zvládl na plný počet bodů,
2. místo získala Štěpánka Chabičová a 3. příčku obsadil Jan Váverka – oba z 9. třídy.
Do regionálního kola, které se uskutečnilo 7. března na gymnáziu ve Strážnici, jsme z
naší školy vyslaly dvě tříčlenná družstva. Jan Váverka, Eliška Fridrichová a Denisa
Motyčková vytvořili tým, který bojoval pod názvem Obři a v kategorii základních škol získal
krásné 3. místo. Tým Trpaslíci ve složení Ondřej Chabiča, Štěpánka Chabičová
a Nikol Barboříková si vedl ještě lépe a zopakoval loňské vítězství.
Mgr. Marta Smiešková
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Školní kolo recitační soutěže
Tradiční školní kolo Recitační soutěže se tentokrát konalo až začátkem měsíce března, a to 5.
března 2019. Soutěž proběhla opět v příjemných prostorách obřadní síně Obecního úřadu ve
Vnorovech. Letos se soutěže zúčastnili žáci všech ročníků, tzn. vítězové třídních kol 1. – 9.
třídy. Výkony mladých recitátorů, přednesy připravených básní či textů, hodnotila odborná
porota ve složení: p. Lenka Tillichová, p. Eva Gazárková a p. Helena Hynštová. Příjemnou
atmosféru soutěže doplnilo také pěvecké vystoupení žáků pod vedením p. učitelky Evy
Motyčkové. Do okresního kola postupují vítězové 1. – 4. kategorie.
Mgr. Eva Motyčková
Cesta k řemeslu v ISŠ v Hodoníně – exkurze pro žáky 8. ročníku
Ve středu 6. 3. 2019 se v Integrované střední škole Hodonín uskutečnila akce v rámci volby
povolání Cesta k řemeslu, které se zúčastnili naši žáci 8. třídy. Žáci byli nejdříve rozděleni do
skupin na jednotlivá stanoviště a workshopy procházeli postupně. Každé stanoviště
prezentovalo obory, které škola nabízí. Pedagogové odborných předmětů spolu se studenty
ISŠ seznámili naše žáky se všemi učebními obory: elektrikář, truhlář, tesař, mechanik
seřizovač, kuchař-číšník a kadeřník. Jednotlivé dovednosti učebních oborů si naši žáci také
prakticky vyzkoušeli. Projekt Cesta k řemeslu byl součástí rozvoje polytechnického
vzdělávání pro žáky ZŠ a podpořil u žáků 8. ročníku možnosti rozhodování jejich budoucí
profesní orientace.
Mgr. Jarmila Tomanová, výchovný poradce
Jak chránit sám sebe a Mluv se mnou, mluvme spolu - primární prevence pro 5. a 6. ročník
V rámci prevence rizikového chování připravili zástupci občanského sdružení Krok z Kyjova
našim žákům ve středu 20. 3. aktivity na podporu zdravých sociálních vztahů. Nebezpečí,
která žáky mohou potkat nejen cestou do školy, ale také správné rozhodování a zodpovědnost
za sebe, byla připravena pro žáky 5. třídy. Komunikační dovednosti, oceňování a postoje
k autoritám, byly cílem programu primární prevence určeného žákům 6. třídy naší školy.
Součástí preventivních programů byly i metodické hry, které umožnily žákům otevřít i prostor
pro diskuzi. Programy primární prevence pro 5. a 6. ročník podpořily u našich žáků
komunikativní a individuální dovednosti a významně přispěly k plnění Preventivního
programu školy v letošním školním roce
Mgr. Jarmila Tomanová, výchovný poradce

Návštěva dětí z mateřské školy
V úterý 19. 3. přišly děti z Mateřské školy Vnorovy do první třídy vyzkoušet si, jaké to je být
školákem. Prvňáčci přivítali kamarády zdravící básničkou, předvedli své čtenářské
dovednosti. Pomocí obrázku a slov se přiřadili do dvojic. Skládali obrázek s pohádkou,
počítali předměty, pomohli najít včelce cestu ke květu, hledali stejné ryby. Společně jsme si
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zazpívali písničku „Když jsi kamarád“. Po celou dobu se žáci z první třídy o předškoláky
vzorně starali, ukázali jim Slabikář, písanku a další školní pomůcky.
Mgr. Michaela Plaširybová, Markéta Tobolová

Projekt „Veselé zoubky“
Dne 5. března 2019 proběhl v prvních třídách projektový den „ Veselé zoubky“ za podpory
dm drogerie. Děti se v rozmanitých aktivitách učily péči o svůj chrup. Za odměnu dostaly
dárkový balíček určený k péči o chrup. Věříme, že tento projektový den věnovaný dětskému
chrupu přispěl k lepšímu přístupu ke zdraví.
Mgr. Markéta Tobolová

Okresní kolo recitační soutěže
Dne 20. 3. 2019 se konalo v Hodoníně okresní kolo recitační soutěže. Naši školu
reprezentovali čtyři žákyně. V I. kategorii – žáků 2. a 3. tříd - získala Jolana Bezděková 1.
místo, v kategorii II. – žáků 4. a 5. tříd – obsadila Dorota Roubalová 4. místo, v kategorii III.
– žáků 6. a 7. tříd - získala 5. místo Simona Břečková a v poslední kategorii IV. – žáků 8. a 9.
tříd obsadila 1. místo Štěpánka Chabičová. Žákyně umístěné na 1. místě postoupily do
krajského kola.
Mgr. Eva Motyčková
Pasování na čtenáře
Dne 22. března 2019 proběhlo slavnostní pasování na čtenáře. Slavnost probíhala
v Obřadní síni Obecního úřadu ve Vnorovech. Žáky i rodiče přivítala paní knihovnice Helena
Hynštová, paní ředitelka PhDr. Hana Tyllichová a také pan starosta Ing. Antonín Gazárek.
Své čtenářské schopnosti ukázali žáci druhé třídy. Úkol nebyl vůbec složitý, přečíst úryvek ze
své oblíbené knihy, po jeho splnění byli žáci pasováni panem starostou na čtenáře knihovny.
Jako dárek dostali druháčci knihu Fanfrlínek – Příhody neposedného panáčka od Evy
Břešťákové, záložku, placku a drobnou sladkost. Na závěr se děti rozloučily písničkou
Abeceda, při které složily z písmen slovo, kterým se již mohly nazývat - čtenáři.
Mgr. Anna Smetanová

Projekt E-Bezpečí – program primární prevence pro 8. a 9. třídu
V pátek 29. 3. se žáci 8. a 9. ročníku naší školy zúčastnili preventivního programu v oblasti
rizikové komunikace na sociálních sítích. Projekt E-bezpečí je zaměřen na prevenci
rizikového chování spojenou s využíváním informačních a komunikačních technologií a
realizován studenty Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Lektorka Johana
Roubalová na základě získaných zkušeností v oblasti virtuální komunikace dokázala naše
žáky zaujmout a přiblížit jim problematiku kyberšikany a kybergroomingu. V rámci projektu
se žáci dozvěděli, co je to kyberšikana, jaké má projevy, čím se liší od tradiční šikany, jak se
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proti ní chránit, jak postupovat v krizových situacích a v čem spočívá nebezpečí sdílení
informací na sociálních sítích. Žáci se aktivně zapojovali do programu primární prevence.
Projekt E-bezpečí nabídl našim žákům 8. a 9. třídy správné postupy bezpečného chování na
sociálních sítích a významně přispěl k plnění Preventivního programu školy v letošním
školním roce.
Mgr. Jarmila Tomanová, školní metodik prevence

Kyberšikana a trestní odpovědnost mladistvých – besedy s Policií ČR
V rámci prevence rizikového chování na téma kyberšikana se v pátek 5. 4. uskutečnila v naší
škole pro žáky 8. ročníku beseda s Policií ČR. 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 Preventivního programu školy v naší škole v letošním školním
roce.
Mgr. Jarmila Tomanová, školní metodik prevence
Gambling a závislosti - programy primární prevence pro 7. a 8. ročník
Informovanost, rizikové hraní a bezpečné chování na sociálních sítích byly cílem programu
primární prevence určeného žákům 7. tříd naší školy. Na podporu správného rozhodování,
informovanost, fámy a postoje v oblasti různých závislostí byly zaměřeny aktivity programu
primární prevence určeného žákům 8. třídy naší školy. Zástupci občanského sdružení Krok
z Kyjova našim žákům připravili ve středu 3. 4. aktivity na podporu sociálních vztahů a
rozvoj individuálních dovedností žáků. Součástí preventivního programu byly i metodické
hry, které umožnily žákům otevřít i prostor pro diskuzi. Programy primární prevence
podpořily u našich žáků komunikativní a individuální dovednosti a významně přispěly
k plnění Preventivnímu programu školy v letošním školním roce.
Mgr. Jarmila Tomanová, školní metodik prevence

Pythagoriáda
Ve čtvrtek 4. dubna 2019 proběhlo v naší škole jako každoročně školní kolo matematické
soutěže Pythagoriáda, do kterého se mohou zapojit žáci 5. – 8. třídy. Svoje logické myšlení si
vyzkoušelo 35 páťáků a 24 žáků z II. stupně.
Stát se úspěšným řešitelem a získat příslušný počet bodů se podařilo čtveřici soutěžících: z je
to 5. A Libor Balažovič a Vít Chudík, ze 7. A Ondřej Chabiča a z 8. třídy Eliška Fridrichová.
V okresním kole si dobře vedli Ondřej Chabiča a Eliška Fridrichová.
Mgr. Marta Smiešková
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Zápis dětí do 1. třídy
Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 se uskutečnil ve středu 3. dubna 2019.
Budoucí prvňáčci přicházeli v doprovodu svých rodičů do svátečně vyzdobené třídy. Zápis
připravily paní učitelky Tobolová a Plaširybová. Děti se představily, zpívaly připravené
písničky nebo recitovaly básničky. Vyprávěly pohádku, určovaly barvy a geometrické tvary.
Rovněž počítaly a porovnávaly počty předmětů. Děti pozorně poslouchaly, pečlivě plnily
úkoly, a proto si zasloužily odměnu v podobě obrázkové knížky, pamětního listu a medaile.
Mgr. Markéta Tobolová
XXVIII. ročník Běhu Zámeckým parkem mládeže
Organizace 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 uspořádaly
26. dubna 2019 již XXVIII. ročník Běhu Zámeckým parkem mládeže. Žáci prvního stupně
běželi 250m, žáci 6. a 7. Ročníku 400m a osmáci a deváťáci 900m. Již tradičně dosahují
naši sportovci výborných výsledků a ani v letošním ročníku tomu nebylo jinak. První místo
vybojovali Štěpánka Kočišová ze třetí třídy, Tobiáš Janoušek ze čtvrté třídy, Natálie Kočišová
ze sedmé třídy a Kateřina Ivanová z osmé třídy. Na druhém místě skončili Ema Tomečková z
druhé třídy, Dušan Strachota a Veronika Trávníčková z páté třídy, Josef Kočiš ze sedmé třídy
a Jan Zachar z deváté třídy. Třetí místo získali Adéla Ivanová ze čtvrté třídy, Tadeáš Pavka
z osmé třídy a Andrea Knotková z deváté třídy. Navíc štafeta děvčat doběhla na druhém
místě, chlapci doběhli čtvrtí. V celkovém pořadí škol se naše škola umístila na třetím místě.
Mgr. Miloš Fojtík
ŠKOLNÍ AKADEMIE 2019
Ve středu 24. 4. 2019 se uskutečnila v Lidovém domě Vnorovy ŠKOLNÍ AKADEMIE 2019.
Akce, na niž se už dlouhou dobu každá třída pod vedením svých třídních učitelů pilně
připravovala, přilákala širokou veřejnost. Návštěvníci mohli zhlédnout pestrý program
vytvořený z jednotlivých vystoupení všech tříd, obou oddělení školní družiny a provázený
moderátorskými dvojicemi Dorota Roubalová + Martin Chudík a Štěpánka Chabičová +
Petr Svoboda, které svými vstupy seznamovaly diváky s jednotlivými vystoupeními.
Mgr. Eva Motyčková
Exkurze do skláren v Květné
Dne 6. 5. 2019 jsme navštívili s žáky 4. a 5. B třídy příhraniční obec Květná. Žáci s průvodci
prošli tamní prostory sklárny, kde se seznámili s postupem výroby skleněných užitkových
předmětů. Měli příležitost vidět, jak probíhá tavení skla v pecích, foukání, chlazení, broušení,
tak i různé varianty zdobení skla a balení finálních výrobků. Dva z nich si dokonce mohli
vyzkoušet, jak se sklo fouká. Nakonec nás čekala návštěva podnikové prodejny, v níž pro
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každého z nás byl připraven drobný skleněný dárek. Společně jsme tak nahlédli do náročnosti
i krásy mizejícího sklářského řemesla.
Mgr. Martina Mičolová
Úřad práce v Hodoníně - exkurze
Pravidelně navštěvují žáci 8. třídy Informační poradenské středisko na Úřadu práce
v Hodoníně. Letos se exkurze uskutečnila v úterý 14. 5. 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 odpovídá jejich zájmům, všichni si také
vyzkoušeli dotazník dovedností zaměřený na profesní orientaci. Exkurze na Úřad práce
umožnila našim žákům získat nové informace v oblasti budoucího povolání.
Mgr. Jarmila Tomanová, výchovný poradce

Čokoládová tretra Brno
Žáci naší školy se dne 21. 5. 2019 účastnili čtvrtfinále běžeckého závodu Čokoládová
tretra Brno. Vítězové školního kola v počtu 18 žáků 1. stupně měřili síly s žáky 52 škol
v běhu na 100 m, 200 m, a 30 0m . Bojovali se ctí a některým se podařilo dosáhnout pěkných
výsledků.
Elen Vašková z 1. A třídy vybojovala 12. pozici z celkového počtu 90 závodnic.
V kategorii chlapců v běhu na 100 m obsadil 14. místo Štěpán Macháček z 1. B, který bojoval
s 83 dalšími závodníky a v kategorii v běhu na 300 m se podařilo Štěpánce Kočišové z 3. třídy
získat 19. pozici z celkového počtu 117 závodnic. Doprovodný program pro děti byl pestrý
v podání Hitrádia a nechyběla také autogramiády známých atletických tváří Jarmily
Kratochvílové, která je držitelkou světového rekordu v běhu na 800 m a nejlepší výškařky
Míši Hrubé.
Mgr. Veronika Kostková

Edukačně stimulační kurz pro předškoláky
Od 23. 4. do 20. 5. 2019 proběhl na naší škole Edukačně stimulační kurz pro předškoláky.
V pěti setkáních si děti pod dohledem svých rodičů a učitele prohlubovaly dovednosti
v oblastech rozvoje předpočetních představ, zrakového a sluchového vnímání, paměti,
logického myšlení, komunikace, pozornosti, hrubé a jemné motoriky, pravolevé orientace aj.
Během kurzu rodiče zjistili, co je potřeba s předškoláky před nástupem do první třídy ještě
docvičit. Na posledním společném setkání dostaly děti za svou pracovitost, nadšení
a trpělivost pochvalné listy a sladkou odměnu.
Mgr. Michaela Plaširybová

Soutěž Mladý zahrádkář
Ve středu 22. května proběhlo v Hodoníně okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář, kterou
pořádá okresní sdružení Českého svazu zahrádkářů.
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Na základě úspěšných účastí v přírodovědných soutěžích jsme byli letos pozváni i my. Za naši
školu si své praktické znalosti přírody ověřily čtyři dívky - Kateřina Všetulová, Anežka
Chudíková, v mladší kategorii Marie Radouchová - obsadila 3. místo a v kategorii starší žáci
Eliška Fridrichová také 3. místo.
Mgr. Marta Smiešková
Okresní kolo Poháru rozhlasu 2019 - Hodonín
Ve dnech 7. a 10. května 2019 se zúčastnili žáci naší školy okresního kola Poháru
rozhlasu, které se konalo na stadionu U Červených domků v Hodoníně. Oba dny bylo chladné
počasí a silný vítr. Soutěžní disciplíny jsou dány pravidly těchto atletických závodů. Soutěžilo
se v běhu na 60 m, skoku dalekém, skoku vysokém, hodu míčkem (starší žáci – koulí), štafetě
4 x 60 m a vytrvalostním běhu (600-1500 m dle jednotlivých kategorií). Družstva mladších
žáků a žákyň reprezentovali tito žáci z 6. a 7. ročníku: Aneta Šáchová, Marika Tomečková,
Karolína Kasáková, Adéla Macháčková, Eliška Vajdíková, Vít Kuchařík, Natálie Kočišová,
Tereza Roubínková, Eliška Peluchová, Michaela Zubatá, Jakub Rozehnal, Josef Kočiš, Ondřej
Chabiča, Ondřej Gazárek, Gabriela Ivanová, Miroslav Žák, Josef Kočiš a Petr Svoboda.
Stříbrnou medaili v hodu kriketovým míčkem získala Natálie Kočišová. Bronzové medaile
získali Josef Kočiš v běhu na 1000 m a Eliška Peluchová ve skoku vysokém. Soutěžilo třináct
družstev v obou kategoriích. Celkově se družstvo mladších chlapců umístilo na 9. místě a
děvčat, po započtení bodů ze štafety, na výborném čtvrtém místě.
V kategorii 8. a 9. ročníků naši školu reprezentovala pouze děvčata ve složení Veronika
Kočišová, Štěpánka Chabičová,Viktorie Gazárková, Andrea Knotková, Kateřina Hochová,
Alžběta Janoušková, Kateřina Ivanová, Eliška Petruchová a Půčková Veronika. V disciplíně
vrh koulí se podařilo Veronice Kočišové vybojovat 7. místo a Kateřina Ivanová obsadila 5.
Pozici v běhu na 800m. Z celkového počtu 12 škol získala děvčata 9. místo
Mgr. Veronika Kostková a Mgr. Miloš Fojtík
McDONALD’S CUP 2018/2019
3. května 2019 se ve Veselí nad Moravou uskutečnilo okrskové kolo této soutěže.
V kategorii B soutěžili žáci 4. -5. tříd. Okrskového kola se kromě naší školy zúčastnily ZŠ
Bzenec a dvě ZŠ z Veselí nad Moravou. Všechna utkání náš tým s přehledem vyhrál a
postoupil do okresního finále, které se konalo 15. května 2019 v Hroznové Lhotě. Zde šest
družstev bylo rozděleno do dvou skupin. Naše škola byla rozlosována do skupiny se ZŠ
z Velké nad Veličkou a z Hroznové Lhoty. Ve druhé skupině hrála družstva z Dolních
Bojanovic, Čejkovic a Žarošic. Po vítězství ve skupině jsme o postup do finále porazili
Čejkovice 6:0. Ve finále jsme se opět potkali s družstvem z Velké nad Veličkou. Tento zápas
rozhodly až pokutové kopy, ve kterých jsme byli úspěšnější. Vítězstvím v okresním kole jsme
se probojovali do krajského finále, které se konalo 23. května v Brně. Do krajského finále
postoupilo osm vítězů okresních kol. Podobně jako v okresním kole týmy byly rozděleny do
dvou skupin. Naši fotbalisté se utkali s družstvy z Rousínova, Moravského Krumlova a
z Břeclavi. Všechna utkání se nám podařila vyhrát. V souboji o postup do celorepublikového
finále jsme podlehli družstvu ze ZŠ Měšťanská z Brna. Celkové druhé místo
v Jihomoravském kraji je pro nás velkým úspěchem a celému našemu družstvu, které hrálo ve
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složení Tobiáš Janoušek, Adéla Ivanová, Šimon Bobčík, Dušan Strachota, Dalibor Všetula,
Ondřej Kočiš, Štěpán Komínek, Dominik Laš, Vít Chudík a Jakub Gregor, nezbývá než
poděkovat za výbornou reprezentaci naší školy a popřát mnoho dalších sportovních úspěchů.
Mgr. Miloš Fojtík
Vídeň – cizojazyčná exkurze
Ve čtvrtek 30. 5. navštívili naši žáci 8. a 9. ročníku hlavní město Rakouska Vídeň.
Ze Vnorov jsme vyrazili v 6:30 hodin. Nejdříve jsme zamířili do bývalého letního sídla
císařské rodiny do Schönnbrunnu, prošli jsme se krásnými zahradami, které zámek obklopují.
Během prohlídky zámku jsme si prohlédli komnaty i reprezentační prostory císaře Františka
Josefa I. i jeho ženy císařovny Alžběty. Při pěší prohlídce Vídní jsme se seznámili se
slavnými budovami na Ringu, jako jsou budova Státní Opery, Parlament, hotel Sacher a Nová
radnice.
V samém srdci Vídně jsme obdivovali architektonický unikát - gotickou katedrálu sv.
Štěpána. Pak jsme zamířili do zimního sídla Habsburků, Hofburgu, který skrývá drahocennou
sbírku korunovačních klenotů. V blízkosti vídeňské Opery jsme navštívili slavnou Albertinu,
bývalý habsburský palác, dnes muzeum výtvarného umění. Odpoledne jsme zamířili do parku
zábavy Prátru, jehož Obří kolo patří k nejznámějším dominantám Vídně. Během této jízdy
jsme obdivovali Vídeň z ptačí perspektivy. Cizojazyčná exkurze do Vídně se žákům líbila a
vhodně doplnila výuku německého jazyka a dějepisu.
Mgr. Jarmila Tomanová

Celostátní finále družstev v řešení sudoku 2019
V úterý 4. 6. 2019 se ve VIDA centru v Brně uskutečnilo finále soutěže tříčlenných družstev v
řešení sudoku. Jako vítěz regionálního kola ve Strážnici se sem v kategorii základních škol
probojoval i tým z naší školy „Trpaslíci“ ve složení Ondřej Chabiča ze 7. A, Štěpánka
Chabičová a Nikol Barboříková (obě z 9. třídy).
Hráčská asociace logických her a sudoku pro celkem 17 týmů ze základních škol a stejný
počet týmů ze středních škol připravila možnost utkat se mezi sebou v celkem čtyřech
soutěžních kolech v řešení sudoku různého typu a různé obtížnosti. Trpaslíci bojovali a
výsledkem jejich více než tříhodinového snažení a společného luštění bylo krásné 9. místo
v ČR v kategorii základních škol.
Mgr. Marta Smiešková
PROJEKT „Knížka pro prvňáčka“
Dne 5. a 7. 6. 2019 navštívily děti z 1. A a 1. B třídy knihovnu, aby zakončily projekt:
„Knížka pro prvňáčka“. Paní knihovnice dětem přečetla pohádku, děti si ověřily své znalosti
z pohádek v zajímavých úkolech a odměnou jim byla záložka, legitimace do knihovny a
kniha. Ve zbývajícím čase si děti prohlížely knihy v knihovně a hledaly tu, kterou by si rády
půjčily na prázdniny domů. Projekt byl zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí.
Mgr. Markéta Tobolová a Mgr. Michaela Plaširybová

35

Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2018/2019

Vyhlášení soutěže Čarovné barvy země
Dne 13. června 2019 jsme přijali pozvání na slavnostní vyhlášení IX. ročníku soutěže
Čarovné barvy země, které se konalo v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích. Letos jsme
do soutěže zaslali 5 obrazů. Obraz Sjednocování kmenů, který vytvořily naše třeťačky, se
dočkal nominace do nejlepší pětice děl v II. kategorii. Autorky Petra Konečná, Viktorie
Mičolová, Sophie Gazárková a Barbora Řezáčová nakonec získali první místo.
K slavnostnímu dopoledni byl jako obvykle připraven příjemný doprovodný program, v němž
si dívky mohly vyzkoušet výrobu šperků z drátků a korálků, práci archeologa při
vykopávkách a ruční mletí obilí. Nejvíce je ale zaujalo společné bubnování.
Mgr. Martina Mičolová

Den s myslivci
Dne 14. 6. 2019 byl pro žáky naší školy uspořádán Mysliveckým sdružením Pomoraví
Vnorovy Den s myslivci. V programu bylo zahrnuto slavnostní zahájení, stanoviště
s ukázkami paroží a vycpanin zvířat, střelba na cíl, střelba asfaltových holubů, ukázka
výcviku loveckých psů a nakonec také tradiční opékání špekáčků. Žáci si mohli sami
vyzkoušet střelbu na cíl i asfaltových holubů, pohladit si loveckého psa nebo si procvičit své
vědomosti ze zoologie. Tento sluneční den se velmi vydařil.
Mgr. Veronika Kostková

T-Mobile Olympijský běh
V letošním školním roce proběhl už po třetí T- Mobile Olympijský běh a to dne 19. 6.
2019 na místním sportovišti FK Agro. Různí běžci, různá místa, jedna myšlenka. To je heslo,
s kterým je propojen T- Mobile Olympijský běh už několik let. Je jedno, jestli jsi závodník,
nebo běháš jen občas, jestli jsi malý, nebo velký, jestli běháš radši ve městě, v přírodě, na
louce nebo na dráze. Na T-Mobile Olympijském běhu jde především o to se hýbat a hlavně
pro radost.
Soutěžilo se v 5 kategoriích podle věku žáků, vždy dívky a kluci zvlášť.
Závodilo se na trase 200m, 400m, 600m, 800m a 1000m. Běhalo se i týmově a to
štafetový běh, který tvořili 2 chlapci a 2 děvčata z každé třídy. Vítězové jednotlivých
kategorií byli odměněni medailemi, diplomy a každý dostal také tričko oficiálního závodu.
Součástí byl také Olympijský kvíz a možnost vyzdobení trasy křídami na odpolední oficiální
závod T-Mobile Olympijského běhu. Na T-Mobile Olympijském běhu oslavujeme radost
z pohybu a sport jako takový. Akcí si totiž připomínáme mezinárodní Olympijský den, tedy
založení Mezinárodního olympijského výboru.
Mgr. Veronika Kostková
Workshopy v SŠ Strážnice
Ve čtvrtek 20. 6. se žáci 8. třídy zúčastnili v rámci volby povolání workshopů ve Střední škole
ve Strážnici. Nejdříve byli rozděleni do skupin na jednotlivá stanoviště a workshopy
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procházeli postupně. Pro chlapce byly připraveny následující činnosti: ukázky grafických
programů, samostatné modelování a 3D tisk, výroba jmenovky na CNC frézce, ovládání
robotů, chemické a fyzikální pokusy a jízda traktorem. Děvčata si vyzkoušela kreativní tvorbu
soli do koupele v dárkovém balení, umělé květiny a plážové tašky. Z grafické oblasti si žáci
mohli 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, výchovný poradce

Exkurze do firmy KOVOSTEEL
V posledním týdnu školního roku 2018/2019 jsme navštívili Kovosteel – součást firmy
REC Group ve Starém Městě. Exponáty v muzeu zemědělské techniky minulosti, historické
motorky i automobily, ale zejména pirátská loď u majáku Šrotíku – to všechno se nám moc
líbilo. Vláček „Steelinka“ nás svezl po areálu závodu a měli jsme tak možnost vidět provozy
pro třídění odpadu. Nejdelší čas jsme strávili se „zvířaty“ v Kovozoo, která je jediná svého
druhu v ČR. Ani bludišti se naštěstí nikdo neztratil, a tak jsme se všichni v pořádku vrátili
autobusem zpět ke škole.
Mgr. Marta Smiešková

Výlety 2018/2019
1. A, B: Milotice
V úterý 18. června vyrazili na první školní výlet prvňáčci ze základní školy Vnorovy. Nejvíce
se všichni těšili na kostýmovou prohlídku zámku, při které se děvčata proměnila na princezny
a chlapci na prince. Procházeli zámkem a poslouchali zajímavosti ze života hraběcích dětí,
které žily dříve na zámku. Také se představili vznešenou úklonou paní hraběnce, která je
očekávala ve slavnostním sále. Princezny si s ní za zvuku písní z pohádek zatancovaly
taneček a princové předvedli mečový souboj. Další zastávkou našeho výletu byla zámecká
konírna, kde děti hádaly hádanky, procházely dračí jeskyní, hledaly poklad a vyzkoušely
mnoho dalších zajímavých aktivit. Na závěr nás svým křikem přivítali draví ptáci. Dávali
jsme všichni velký pozor na výklad, protože nás čekala soutěž o odměny, v níž jsme museli
prokázat své vědomosti.
Mgr. Michaela Plaširybová
2. a 4. třída: ZOO Hodonín
Žáci druhé a čtvrté třídy základní školy Vnorovy vyrazili na školní poznávací výlet
v pondělí 3. června 2019. Vlakem cestovali na nádraží do Hodonína, odkud se vydali do
nedaleké zoo, kde je čekal připravený program. Druháci se dozvěděli zajímavé informace o
lidoopech, poznávali jednotlivé druhy, skládali obrázky a napodobovali denní zvyklosti opic.
V závěru programu, který se nazýval Naši chlupatí příbuzní, krmili pomocí připravených
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krabiček šimpanze. Čtvrťáci byli vzdělávání díky programu Hrátky se šelmami, kde se mimo
jiné seznámili se šelmami žijícími v naší přírodě, porovnávali srst jezevce, lišky i vydry a
poznávali druhy šelem podle zvuku. Ve venkovní expozici pak byli přítomni krmení surikat a
vlků hřivnatých. Po programech nesměl chybět prostor pro nákup suvenýrů a samozřejmě
prohlídka zoo. Poté se třídy vrátili vlakem do Vnorov.
Mgr. Anna Smetanová a Mgr. Jitka Křenková
3. třída: Veveří
Ve čtvrtek 6. 6. 2019 vyrazila 3. třída na školní výlet. Jejich cílem se stal hrad Veveří. Už
samotná cesta vlakem, tramvají a nakonec lodí po Brněnské přehradě se stala pro mnohé
dobrodružným zážitkem. Po zdolání posledního úseku cesty (pěšky) a dobytí hradu čekal na
děti zajímavý program. Na vrchním nádvoří byla připravena stanoviště s dobovými řemesly,
kde si děti mohly na vlastní kůži vyzkoušet, jak se v dávných dobách obráběly kovy, barvily
látky, vyráběly svíčky, šperky, jak těžká byla zbroj dávných rytířů nebo jak se žonglovalo. Po
obědě děti zhlédly divadelní představení s názvem Cirkus. Návštěva hradu byla završena
prohlídkou zpřístupněných prostor. Díky pěknému počasí, bohatému programu, netradiční
dopravě, ale i dobré náladě se výlet velmi vydařil a dětem přinesl pěkné zážitky.
Mgr. Eva Motyčková

5. A a 5. B: Valašsko
V rámci školního poznávacího výletu žáci 5. A a 5. B třídy 27. května 2019 navštívili
Valašsko. Asi v polovině cesty jsme se zastavili na přehradě v Luhačovicích, kde jsme
posvačili a prohlédli si hráz přehrady. Potom jsme zavítali do Rožnova pod Radhoštěm, kde
jsme měli domluvenou prohlídku Mlýnské doliny, ve které jsme mohli obdivovat šikovnost a
dovednost našich předků. Stará kovárna, mlýn a pila je poháněna proudem vody a funguje
dodnes. Také zde jsme zhlédli mnoho strojů, nářadí a dopravních prostředků starých i víc než
sto let. Ve druhé části skanzenu- městečku jsme se seznámili s budovami a životem bohatších
sedláků na našem venkově před mnoha lety. Prohlídku muzea jsme zakončili návštěvou
prodejny s upomínkovými předměty s lidovou tématikou a ochutnávkou valašských frgálů.
Odpoledne nás autobus vyvezl na Pustevny, odkud jsme podnikli pěší výstup k soše
pohanského boha Radegasta. Během cesty jsme viděli nejvyšší vrchol pohoří Beskyd Lysou
horu. Počasí se nám vydařilo a celý výlet byl příjemným zážitkem.
Mgr. Miloš Fojtík a Mgr. Martina Mičolová

6. třída: Stezka bosou nohou, Valtice
V letošním školním roce navštívili žáci 6. třídy 4. 6. 2019 město Valtice a jeho okolí.
První část výletu byla směřována na zážitkové aktivity v okolí Valtic, kde si žáci prošli bosou
nohou asi 3,5 kilometrovou stezku, která vychází od valtické kolonády na Reistně a vede
prosluněnými vinohrady kolem rakouské hranice.
Na trase je několik zastávek, kde se naboso projdete po různých přírodních materiálech:
kůře, šiškách, pilinách, písku, oblázcích; vyzkoušeli jsme si chůzi po zavěšené dřevěné lávce,
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sklouzli se na skluzavce a odpočinek byl pak na dřevěných lehátkách. Další naší zastávkou
bylo Muzeum železné opony ve Valticích, které prezentuje mnohaletou historii služby na
státní hranici se zvláštním důrazem na období mezi léty 1951 až 1989, kdy zde službu
vykonávala pohraniční stráž, a kdy byla vynakládána snaha o absolutní neprostupnost státní
hranice dovedena za využití ženijně technických zařízení, tedy takzvané železné opony, téměř
k dokonalosti. V závěru našeho výletu jsme se šli podívat do bylinkové zahrady, kde jsme
mohli zalévat záhony plné krásně vonících bylin. Všichni jsme si výlet moc užili včetně cesty
vlakem.
Mgr. Veronika Kostková
7. A a 7. B: Javoříčské jeskyně a Bouzov
Školní výlet žáků 7. tříd se konal v pátek 7. 6. 2019. Žáci se svými třídními učitelkami a paní
asistentkou postupně navštívili Javoříčské jeskyně, hrad Bouzov, absolvovali program
v Galerii v podhradí a na závěr si prohlédli Muzeum historických kočárů v Čechách pod
Kosířem.
Mgr. Alena Gajošová
8. třída: Ostrava
V pátek 7. 6. 2019 se vydali žáci 8. ročníku vlakem do Ostravy. Navštívili Velký svět
techniky. Jedná se o projekt, který vznikl v Dolní části Vítkovice. Pro žáky byly připraveny
dva výukové programy – Teorie modré krve a Prvky. Pod vedením zkušených lektorů si
v moderních laboratořích doplnili své znalosti z oboru chemie. Potom si žáci prošli
interaktivní expozice, které se věnují nejrůznějším oblastem života, přírodním a technickým
vědám. Na závěr si také prohlédli centrum Ostravy. Naše cestování doprovázelo pěkné počasí
a všichni si výlet užili.
Mgr. Jitka Rosochová
9. třída: Praha
Ve čtvrtek 6. 6. 2019 se žáci 9. třídy vydali na školní výlet do Prahy v doprovodu paní
učitelky Kostkové a svojí třídní, paní učitelky Pavkové. Pestrý program jsme zahájili na
Petříně, dále následovala procházka po nejvýznamnějších památkách Prahy – Loreta, Pražský
hrad, Karlův most, Staroměstské náměstí, Václavské náměstí. O večerní program se postaralo
muzikálové představení Legenda jménem Holmes v Hudebním divadle Karlín. Druhý den
našeho výletu bylo ve znamení týmové hry na Vyšehradě a v jeho těsném okolí, ve které
dokazovali žáci úroveň svého logického uvažování při plnění úkolů a rébusů.
Mgr. Vladimíra Pavková
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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, také 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 pátým rokem organizujeme pro
předškoláky a jejich rodiče edukačně stimulační kurz, letos opět probíhal od dubna do května.
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 spolkem Vnorovy.
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 2018
Celkové výnosy = 18 668 243,76 Kč
z toho:
Účelová dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání
Účelová dotace z MŠMT podpora plavání v ZŠ UZ 33070
Účelová dotace OP VVV Škola pro všechny UZ 33063
Neinvestiční příspěvek od Obce Vnorovy
Neinvestiční příspěvek od Obce Vnorovy - Projekt Bezpl. strava
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13 966 896,00 Kč
28 380,00 Kč
286 105,96 Kč
2 000 000,00 Kč
13 813,00 Kč
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Neinvestiční příspěvek od Obce Vnorovy - Asistent pedagoga 1. třída
Neinvestiční příspěvek od Obce Vnorovy - pověřenec GDPR
čerpání fondů
příjmy z prodeje služeb (stravné)
ostatní příjmy
Úroky na bankovních účtech
školné družina
hospodářská činnost, prodej služeb-stravné

100 000,00 Kč
12 000,00 Kč
38 837,88 Kč
1 022 834,00 Kč
320 785,00 Kč
1 028,92 Kč
35 000,00 Kč
842 563,00 Kč
18 668 243,76 Kč

Celkové náklady = 18 613 203,00 Kč
z toho: hlavní činnost
Náklady na platy pracovníků z MŠMT
Náklady na platy pracovníků z provozu ŠJ včetně odvodů
Náklady na platy asistenta pedagoga 1. třída
Náklady na platy pověřenec GDPR
Platy - ostatní osobní náklady
RP Podpora plavání v ZŠ UZ 33070
Fond odměn a rezervní fond
Zákonné odvody sociální a zdravotní pojištění
ONIV učebnice, majetek, ochranné oděvy, DVPP
Odvody FKSP (2 % z hrubých mezd)
OP VVV Škola pro všechny UZ 33063
Příspěvek obce na LVK
Výdaje na učební pomůcky, knihy, materiál
Spotřeba potravin
Spotřební materiál, DDHM
Dlouhodobý drobný nehmotný majetek
Spotřeba el. energie, plyn, voda
Opravy a udržování
Cestovné, školení ostatní
Služby, poštovné, praní prádla, k výp. technice, nájemné
Služby telekomunikací
Plavání, konverzační výuka
Ostatní náklady
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 (2 % z hrubých mezd)
Spotřeba potravin
Ostatní spotřeba materiálu
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10 036 301,00 Kč
56 697,32 Kč
98 562,94 Kč
2 000,00 Kč
37 640,00 Kč
28 380,00 Kč
0,00 Kč
3 414 356,00 Kč
277 391,74 Kč
201 207,26 Kč
286 105,96 Kč
16 500,00 Kč
32 126,00 Kč
1 031 746,95 Kč
706 189,32 Kč
93 241,00 Kč
499 955,03 Kč
162 470,77 Kč
67 026,84 Kč
349 943,22 Kč
6 577,12 Kč
58 703,89 Kč
320 785,00 Kč
20 465,00 Kč
17 804 372,36 Kč

237 129,00 Kč
79 047,00 Kč
973,00 Kč
4 648,58 Kč
401 754,97 Kč
11 671,81 Kč
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Spotřeba el. energie, plyn, voda
Ostatní služby

52 613,00 Kč
20 993,28 Kč
808 830,64 Kč

Výsledek hospodaření:

55 040,76 Kč

Motyčková Klára, hospodářka

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 II 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. Zároveň jsme dokončili projekt Šablony, jehož
cílem bylo podpořit zejména žáky ohrožené školním neúspěchem a na další vzdělávání
pedagogického sboru v oblasti společného vzdělávání.
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 nezapojili.
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 2018/2019 jsme se zapojili do programu MŠMT
Podpora výuky plavání. I v letošním roce jsme realizovali projekt Jihomoravského kraje
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji
III. Jak už bylo uvedeno výše, i v letošním roce jsme využívali finančních prostředků z fondů
EU MŠMT - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ
a ZŠ I.

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.
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XV. Zhodnocení a závěr
Součástí práce celého pedagogického sboru byla ve školním roce 2018/2019 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 zaměstnancům školy a
rodičům, kteří se podíleli na přípravě celoškolních akcí.
Ve Vnorovech dne 2. 9. 2019
Tato Výroční zpráva o činnosti byla schválena Školskou radou dne 29. 8. 2019
a projednána s pracovníky školy dne 2. 9. 2019.

PhDr. Hana Tyllichová
ředitelka školy
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