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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. 2017 bylo přihlášeno 243 žáků.
Školní rok
2017/2018
1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

6

5

148

Průměrný počet
žáků na třídu
24,67

5

4

95

19,00

11

9

243

22,09

Celkový počet žáků v 1. ročníku: 29
V průběhu školního roku do naší školy přestoupila 4. 9. 2017 jedna žákyně, dva žáci
se odstěhovali.
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

žáci
225

Počet strávníků
zaměstnanci školy
30

cizí strávníci
59

Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2017
Fyzické osoby
5
Přepočtení na plně zaměstnané
3,6+0,8 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 2017/2018
V letošním školním roce navštěvovalo 1. oddělení školní družiny 25 dětí z 1. a 2.
třídy. Provoz byl přizpůsoben kroužkům a výuce Náboženství.
V září navštívily děti Obecní úřad ve Vnorovech a seznámily se s jeho činností. Zabývali
jsme se také prevencí rizikového chování – slušné chování k dospělým a kamarádům.
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 Mistr pexeso.
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 využili sněhové nadílky a bobovali jsme na Dolině.
V únoru nás navštívila v ŠD paní knihovnice Hynštová. Zabývali jsme se zdravým
životním stylem. Ochutnávka ovoce a zeleniny a Karneval ve družině byly další vydařené
akce.
V březnu jsme se zabývali velikonoční tematikou. Navštívili jsme knihovnu – Březen –
měsíc knihy.
V dubnu jsme se zaměřili na jarní tematiku a pozorování přírody na vycházkách. Na
vyrábění jsme využívali odpadový materiál – Den Země. Proběhla také jarní výtvarná
dílna. V květnu se dětem líbila přírodovědná soutěž Desetkrát o přírodě.
V červnu jsme uspořádali zábavné soutěžení ke Dni dětí. Jeli jsme na výlet po Baťově
kanále na program - Cesta pohádkovým lesem.
Spolupráce s rodiči a učiteli byla na dobré úrovni. Byly splněny výchovně
vzdělávací cíle.
Alena Makovcová, vychovatelka 1. oddělení ŠD
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Hodnocení práce 2. oddělení ŠD- školní rok 2017/2018
V tomto školním roce navštěvovalo 2. oddělení ŠD 25 dětí 2., 3. a 4. ročníku. Činnost
oddělení byla realizována podle ŠVP. I letos byla činnost zaměřena, mimo pravidelných a
průběžných činností, taky na rozvoj jazykových a komunikačních dovedností v AJ a
dovedností v ICT. Děti pravidelně navštěvovaly PC učebnu, kde pracovaly na didaktických
programech doplňujících výuku, na interaktivních a zábavných programech v 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
(Dramatický kroužek, florbal, malá kopaná) 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 družiny. Pokračovali jsme také ve společných akcích pro DpS ve
Vnorovech.
V měsíci září jsme v naší ŠD přivítali nové děti, chodili na vycházky, sbírali
přírodniny a vytvářeli z nich výrobky na výzdobu ŠD, školy i na zahrádkářskou výstavu.
Zahájili jsme celoroční projekt s názvem Hýbeme se s radostí naplněný pohybem, turnajem
a soutěžemi s 1. oddělením ŠD a hlavně mezi sebou.
V říjnu jsme se opět připojili k dobrovolnickému projektu 72 hodin -s heslem Spolu
toho dokážeme mnoho - jsme navštívili Domov pro seniory ve Vnorovech, kde děti
vyráběly se seniory podzimní obrázky, zazpívaly seniorům, pobesedovaly s nimi. 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. Tématem měsíce byla Zvířata v lese, měli jsme v ŠD besedu
a vyhledávali jsme informace na internetu.
Advent jsme zahájili tradiční adventní dílnou, kde si vyrobili zájemci ze ŠD
krásné věnce. Předvánoční čas jsme naplnili taky tvořením, naše výrobky zdobily družinu i
školu, pak si je děti odnesly na výzdobu svých domovů. V prosinci jsme navštívili Domov
pro seniory ve Vnorovech s dramatizací pohádek Drak a Zvířátka v lese a s pásmem koled
a vánočních básní.
Nejoblíbenější akce -vánoční noc v ŠD - Všichni musí být v pyžamu se letos kvůli nemoci
paní vychovatelky nekonala. Také jsme si v ŠD uspořádali vánoční posezení s knížkou s
paní knihovnicí.
V lednu jsme hned po Vánocích měli týden vánočních dárků, kde děti ostatním
představovaly své dárky a společně si s nimi hráli. Dále jsme se věnovali dobrovolnické
aktivitě mezinárodního projektu Kiwanis - šití látkových panenek pro děti v nemocnicích.
Sbírali jsme víčka pro Sabinku a skládali obrázky z nich. Seznámili jsme se s zajímavou
výtvarnou technikou Enkaustika-malování horkým voskem. Taky jsme se zapojili do
projektu a vytvářeli jsme Srdce plné..... jsme vytvořili pro seniory v DpS Vnorovy a pro
rybářku,paní Pešoutovou, a tato srdce jsme jim při setkání, předali.
Únor byl ve znamení masopustu, uspořádali jsme si karneval se soutěžemi.
Konala se i tradiční Pexesiáda, s anglickými a českými pexesy. V tělocvičně proběhlo
tradiční odpoledne hraní míčových her se soutěžemi. V tomto měsíci se několik dětí z naší
družiny zapojilo sdo výtvarné soutěže Mé toulky za zvěří a malovaly své dojmy z přírody.
Březen měsíc knihy jsme oslavili v družině s paní knihovnicí. Nejdříve jsme měli
týdenní projekt Čtení nás baví, který jsme zakončili akcí, která nahradila vánoční noc
v ŠD-Noc s Andersenem. Jaro v družině, to je pozorování přírody na vycházkách, hry
venku, ale i jarní a velikonoční tvoření. Naše výrobky s jarní a velikonoční tematikou
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zdobily ŠD i chodby školy. Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže PMO Voda a plavba a
získali jsme s našimi výrobky několik pěkných cen.
Duben vždy věnujeme bezpečnosti a dopravě. 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. Proběhly vědomostní
soutěže Riskuj a AZ kvíz, jazyková soutěž Strč prst skrz krk. S paní knihovnicí jsme četli
na pokračování knihu z akce Noc s Andersenem-Hoši od bobří řeky. V tomto měsíci jsme
dokončovali výrobky na celoškolní výstavu V zdravém těle zdravý duch. Na dvorek u ŠD
jsme od OÚ Vnorovy dostali herní prvky, které rozvíjí u dětí pohybové dovednosti.
V květnu proběhla ve spolupráci s knihovnou oblíbená akce v DpS VnorovyUmíme si hrát-hraní společenských her se seniory. Tvořili jsme maminkám k svátku,
chodili na vycházky, procvičovali angličtinu v učebně ICT, absolvovali jsme besedu o
vztazích v ŠD. Dále pokračoval projekt Kiwanis, s vybranými žákyněmi jsme navštívily
nemocnici UH pro kterou panenky Kiwanis šijeme.
První červnový den se konal výlet ŠD na Baťák -Pirátská plavba. Ještě máme před
sebou dobrodružnou Cestu za pokladem a Petś day-Den s mazlíčky, kde děti ostatním
přinesou nebo v doprovodu rodičů přivedou ukázat své domácí mazlíčky a představí je. Na
konci roku jsme vyhodnotili celoroční projekt Hýbeme se s radostí, kde děti sbíraly body
za pohybové aktivity a fair play chování, a rozdali si vysvědčení družináře.
Všechny akce pořádané ŠD jsou na principu dobrovolnosti. Děti se jich účastní
dle své volby. ŠD poskytuje prostor pro odpočinek a smysluplné, aktivní trávení volného
času i pro vzdělávání, rozvoj jazykových a ICT dovedností. Hodně se věnujeme i
pohybovým činnostem a taktéž výtvarným. Pravidelně se zúčastňujeme výtvarných
soutěží. 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 22 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 2017/2018
Učitelé:
PhDr. Tyllichová Hana
Mgr. Celnerová Věra
Mgr. Aujezdská Martina
Mgr. Fojtík Miloš
Mgr. Gajošová Alena
Mgr. Kuryviálová Veronika
Mgr. Mičolová Martina
Mgr. Motyčková Eva
Mgr. Pavková Vladimíra
Mgr. Plaširybová Michaela
Mgr. Rosochová Jitka
Mgr. Smiešková Marta
Mgr. Studničková Iva
Mgr. Šmachová Pavla
Mgr. Tobolová Markéta
Mgr. Tomanová Jarmila
Asistentky pedagoga:
p. Kazíková Michaela
p. Nováková Dana
Mgr. Slavíková Eliška
p. Szalay Doubravská Petra
p. Šebestů Radka, od 1. 3. 2018 Mgr. Ludmila Tomčalová
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
vedoucí ŠJ
p. Komoňová Marie
kuchařka
p. Malíková Anna
kuchařka
p. Ondrovčíková Blažena kuchařka
p. Všetulová Jaroslava hlavní kuchařka
Všichni pedagogičtí pracovníci jsou kvalifikovaní.
Do školy nenastoupil v loňském roce žádný absolvent s odbornou kvalifikací.
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V tomto školním roce pracuje ve škole 5 nepedagogických pracovníků s úvazkem
5,0 a 5 pracovnic školní jídelny s úvazkem 3,6; 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 4. 4. 2018 proběhl zápis do 1. ročníku základního vzdělávání. Dostavilo se k němu
celkem 38 dětí, v souladu se školským zákonem jsme kladně vyřídili 3 žádosti o odklad
školní docházky o jeden rok. V jednom případě bylo správní řízení přerušeno. Do prvního
ročníku ve školním roce 2018/2019 nastoupí dle předpokladu 33 dětí.
Údaje o přijímacím řízení na střední školu
V letošním školním roce vychází z naší školy 26 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.
Přehled oborů SŠ, na které byli přijati žáci 9. ročníku:
Počet
žáků

Škola

Obor

Purkyňovo gymnázium Strážnice
Gymnázium Uherské Hradiště
Stojanovo gymnázium Velehrad
SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická, Uherské
Hradiště
SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická, Uherské
Hradiště
SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická, Uherské
Hradiště
SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická, Uherské
Hradiště
Klvaňovo gymnázium a SOŠ zdravotnická a sociální,
Kyjov
SŠ průmyslová a umělecká Hodonín
SŠ průmyslová a umělecká Hodonín

všeobecné 4G
všeobecné 4G
všeobecné 4G

2
1
2

zdravotnický asistent

3

hotelnictví a cestovní ruch

2

strojírenství

1

hotelnictví a cestovní ruch

2

zdravotnický asistent

1

technické lyceum
stavebnictví
mechanik-opravář motorových
vozidel
elektrikář
technik letadel
elektromechanik
obráběč kovů
opravář zemědělských strojů
puškař
aranžér-propagační tvorba
hotelnictví

1
1

SŠ automobilní Kyjov
SOU Havlíčkova Kyjov
SŠ letecká Kunovice
SŠ polytechnická, Brno, Jílová
OA a SOU Veselí nad Moravou
OA a SOU Veselí nad Moravou
Střední škola COPt, Uherský Brod
SŠ J. Skácela Strážnice
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.
II.
III.
IV. A
IV. B
V.

29
27
27
22
17
26
148
16
14
20
19
26
95
243

1,000
1,069
1,218
1,424
1,490
1,471
1,279
1,665
1,719
1,504
1,955
1,805
1,730
1,505

29
26
23
13
8
16
115
5
5
12
7
8
37
152

0
1
4
9
9
10
33
11
9
8
11
18
57
90

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
1
1

14,48
15,25
21,37
19,13
19,52
35,88
20,94
30,43
27,28
30,40
46,00
66,92
40,21
30,58

Celkem I.
stupeň
VI. A

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

2. Celkové hodnocení žáků v 2. pololetí
Třída

Počet
žáků

Průměrný
prospěch

Prospěl
sV

Prospěl

Nehodnocen

Neprospěl

Zameškané
hodiny na žáka

I.
II.
III.
IV. A
IV. B
V.
Celkem I.
stupeň
VI. A
VI. B
VII.
VIII.
IX.
Celkem II.
stupeň
Celkem
škola

28
27
27
22
16
26
146
16
14
20
19
26
95
241

1,00
1,10
1,38
1,51
1,54
1,57
1,35
1,78
1,83
1,67
2,05
1,91
1,85
1,60

28
25
18
10
6
13
100
5
2
8
2
6
23
123

0
2
9
12
10
12
34
11
12
12
17
20
72
106

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

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1

38,64
33,85
29,26
38,36
31,31
49,00
36,74
68,94
55,36
59,50
67,21
104,08
71,02
53,88

8

Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2017/2018

3. Udělení výchovných opatření a opatření k posílení kázně:
1. pololetí
33
2
15
14
2

druh výchovného opatření:

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

2. pololetí
21
19
12
28
5

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

% z počtu všech žáků školy
0
0

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

% z počtu všech žáků školy
0,41
0

6. Ve škole jsme nezaznamenali ani jeden případ neomluvené absence.
7. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.28/2016 Sb.) bylo
realizováno dle vypracovaných individuálních vzdělávacích plánů (IVP) u dvou žáků.
Jeden žák byl vzděláván dle IVP z důvodu mimořádného nadání v 6. ročníku bez
absolvování třetího ročníku. Jedna žákyně měla vypracovaný IVP pro mimořádné nadání
v českém jazyce, na výuku českého jazyka chodila do vyššího ročníku. Učivo zvládla bez
problémů.
• Péče o talentované žáky
Talentovaným žákům umožňujeme, aby své znalosti využívali při různých soutěžích a
olympiádách. Z níže uvedeného přehledu výsledků soutěží je patrné, že se nám to vcelku
daří. V hodinách žáci samostatně řeší úkoly, s řešením seznamují své spolužáky, často řídí
práci při skupinovém vyučování a pomáhají svým spolužákům.
• Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
V letošním roce jsme vzdělávali 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.
8. Přehled volitelných a nepovinných předmětů ve školním roce 2017/2018:
Třída

Název předmětu

Vyučující

6.

Konverzace v anglickém jazyce

Mgr. Iva Studničková

Přírodovědná praktika

Mgr. Marta Smiešková

7.

Konverzace v anglickém jazyce

Mgr. Iva Studničková

8.

-----

-------

9.

Přírodovědná praktika

Mgr. Marta Smiešková

Finanční gramotnost

Mgr. Alena Gajošová
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Nepovinné předměty
Třída
1. - 9.

Název předmětu
Náboženství

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

Kroužky
Název kroužku

Vyučující

Výtvarný

Mgr. Martina Mičolová

Malá kopaná

Mgr. Miloš Fojtík

Cvičení z matematiky

Mgr. Marta Smiešková

Florbal

Mgr. Pavel Chudík

Fyzikálně chemické praktikum

Mgr. Veronika Kuryviálová

Cvičení z českého jazyka

PhDr. Hana Tyllichová

Školní časopis

Mgr. Jitka Rosochová

Taneční

Mgr. Iva Studničková, Mgr. Marta Smiešková

Kroužek německého jazyka

Mgr. Jarmila Tomanová

9. Evaluace školy
V testování SCIO-Stonožka, které proběhlo v listopadu 2017, 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 lepší 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 nižší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních
předpokladů. Proto byla přijata nápravná opatření k zlepšení matematických dovedností a
znalostí žáků.
V anglickém a německém 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 5 žáků, úrovně A2 10 žáků, úrovně B1 9
žáci a úroveň B2 1 žák.
Přičemž úroveň A1 se očekává od žáka na konci 5. třídy základní školy, úroveň A2 na
konci 9. třídy základní školy, B1 je kategorie, ze které vychází maturitní zkouška. Úrovně
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B2 dosáhne žák, který bez velké námahy dokáže vést plynulou spontánní konverzaci s
rodilým mluvčím, dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně zná.
V německém jazyce, který se na naší škole vyučuje jako druhý cizí jazyk od 8. a 9.
ročníku, dosáhlo kategorie A1 20 žáků, A2 4 žáci a kategorie A0 2 žáci.
(Úrovně kategorie A0 dosáhne žák, který se s pomocí naučených frází umí představit a
vyjádřit základní informace o sobě, své rodině či svých koníčcích.)
V testování SCIO - Stonožka, které proběhlo v dubnu 2018, 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 70 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka
s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván
optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.
Výsledky v matematice jsou průměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky
než 60 % 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 12 žáků, úrovně A2 11 žáků a úroveň A2
1 žák. Přičemž úroveň A1 se očekává od žáka na konci 5. třídy základní školy, úroveň A2
na konci 9. třídy základní školy.
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, děti 2. oddělení školní družiny si zpracovaly
projekt Čtení nás baví.
Rozbor a hodnocení úrovně matematické gramotnosti:
Matematickou gramotnost cíleně rozvíjíme jak v matematice, tak i při její aplikaci v jiných
předmětech. Pozornost věnujeme jak talentovaným žákům (účast ve školních i okresních
kolech matematických soutěží, Pythagoriáda a Matematický klokan, a olympiád - MO,
ChO, ZO, FO), tak i žákům vyžadujícím podpůrná opatření pro rozvoj matematické
gramotnosti formou individuálních konzultací, prací s výukovými programy a
individuálním přístupem ve výuce.
Mgr. Věra Celnerová, zástupce ředitele
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Účast žáků v okresních a vyšších kolech soutěží:

Soutěž

MATEMATICKÝ
KLOKAN
PŘÍRODOVĚDNÝ
KLOKAN
PYTHAGORIÁDA

MATEMATICKÁ
OLYMPIÁDA

BIOLOGICKÁ
OLYMPIÁDA

Školní kolo počet žáků

Vyšší kola
Žák, třída,
celkový počet
soutěžících

128 žáků
I. stupeň 106 žáků
II. stupeň 22 žáků

II.stupeň 8 žáků
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
Kategorie Z 5
Kategorie Z 6
Kategorie Z8

25 žáků
14 žáků
8 žáků
10 žáků
4 žáci
1 žák
1 žákyně

18 žáků

DĚJEPISNÁ
OLYMPIÁDA

6 žáků

BIBLE A MY

26 žáků

ZEMĚPISNÁ
OLYMPIÁDA

26 žáků

Ivanová M.
5. tř.
Pavka H.
5. tř.
Hnátek A.
5. tř.
Chabiča O.
6. A
Fridrichová E. 7. tř.
Z 5 Pavka H. 6 místo Z 6
Chabiča O. 1. místo
Z 8 Barboříková N.
5.místo
Kategorie C
Barboříková N. 2. místo
Váverka J. 5.-6. místo
Kategorie D
Fridrichová E. 2. místo
Chudíková A. 1. místo
Šťastný V. 9. tř.
7. místo
Barboříková N. 8. tř. 8.
místo
Ivanová M. 5. tř.
2. místo
Vítek Lukáš 7. tř.
4. místo
Kategorie A
Chabiča O. 6. A tř.
4. místo
Kategorie B
Vítek L. 7. tř. 3. místo
Kategorie C
Jančík V. 9. tř. 11. místo
1. místo
Barboříková N. 8. tř.
Chudíková A. 7. tř.
Chabiča O. 6. tř.

EKOLYMPIÁDA

LIGA CO2

Okresní kolo
celkový počet soutěžících

6 žáků
9. tř. Slaninová E.,
Gazárek T
8. tř. Barboříková N.
6. A Čížek F.,Chabiča O.
Konečná T.
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OLYMPIÁDA AJ

13 žáků

RECITAČNÍ
SOUTĚŽ

26 žáků

Roubalová D. 3. tř. 2.
místo
Břečková S. 5. tř. 1. místo
Svoboda P. 6. B1. místo

OLYMPIÁDA ČJ

8žáků

Slaninová E. 9. tř.
místo

OLYMPIJSKÝ
VÍCEBOJ

8 žáků

Peluchová E. 1. místo
1. místo
Chabiča O. 6. A
Barboříková N. 8. tř.
Chabičová Š. 8. tř.
Roubínková T. 6. A 2.
místo

POHÁR
ROZHLASU

3. místo štafeta
Gazárek O. 6. A
Kočiš J. 6. A
Rozehnal J. 6. A
Svoboda P. 6. B
Fridrichová E. 7. tř. 6.
místo

VODA ŠTĚTCEM
A BÁSNÍ

Svoboda P. 6. B
3. místo

9.

SOUTĚŽ
DRUŽSTEV
V ŘEŠENÍ
SUDOKU
POHÁR
ROZHLASU

ARCHIMEDIÁDA
(FO)

Roubalová D. 3.
tř. 1. - 4. místo

Všetulová K. 3. tř.
3. kategorie ZŠ –
Cena red. rady,
PMO.cz – kresba
Všetulová K.3. tř.
3. kategorie ZŠ –
Cena red.
rady, prostorová
tvorba
Kolektiv žáků 2.
odd. ŠD
2. kategorie –
prostor.tvorba
Mičolová V.,Ivan
D.,Světíková
H.,Jančík
Š.,Chudík
M.,Neumannová
N.,Světík V.,
Řezáčová
B.,Stojaspal M.

VODA ŠTĚTCEM
A BÁSNÍ

VODA ŠTĚTCEM A
BÁSNÍ

Kolektiv žáků
2.odd ŠD
2. kategorie –
prostor. tvorba
PavlíčkováR.,
HA-MY-VU,
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Motyčková K.,
Konderlová V.,
Kuryviál A.
Kolektiv žáků
2.tř.
2.kategorie – 2.
místo
Mičolová V.,
Konečná
P.,Kočišová
Š.,Tomečková
B.,Tomečková J.

ČAROVNÉ BARVY
ZEMĚ

MC DONALD S
CUP

Okrskové kolo – 1. místo

Gregor J., Chudík V., Laš
D., Komínek Š., Kočiš O.,
Všetula D., Strachota D.,
Záhumenský J., Přibyl J.,
Kuchařík V., Herodes D.,
Pavlíček K.

10. Hodnocení činnosti v oblasti EVVO
Před začátkem školního roku byl vypracován celoroční plán EVVO, na jehož
tvorbě se podíleli všichni vyučující i vedení školy.
V oblasti školního vyučování byla v souladu s plánem ekologická výchova
zařazována průběžně a nenásilnou formou na I. i II. stupni, teoretické poznatky byly
doplňovány vycházkami, exkurzemi a výlety.
Pozornost byla věnována také problematice první pomoci a prevenci úrazů. V září
proběhl celoškolní projektový Den bezpečnosti (ve spolupráci s Policií ČR, ZS a hasiči).
Žáci si měli možnost vyzkoušet základy první pomoci pod dohledem zkušených
záchranářů.
Během celého školního roku se žáci se zapojovali do různých krátkodobých
projektů v rámci své třídy, výstupy byly vystaveny na nástěnkách nebo panelech na
chodbách školy.
Pokračovali jsme v dlouhodobém školním recyklačním programu Recyklohraní (jedná se o
zpětný odběr baterií a elektrozařízení). Podle počtu získaných bodů máme možnost pro
školu získat věcné ceny.
Podobně jako loni se žáci II. stupně znovu zapojili do CO2 ligy, kde plnili průběžně během
celého školního roku zadané úkoly. Během školního roku připravili několik besed pro
Domov pro seniory. Vedli si velice úspěšně, získané body je vynesly na 1. příčku.
Využili jsme také nabídky výukových programů VIS Bílé Karpaty. V měsíci květnu se pro
žáky 4. třídy uskutečnil terénní výukový pobyt ve spolupráci s ekocentra Lipka Brno.
Pokračovala spolupráce s místními zájmovými organizacemi - s Mysliveckým sdružením
Pomoraví, 22. června jsme zrealizovali Den s myslivci v areálu střelnice v Lidéřovicích.
V oblasti mimo vyučování jsme žákům umožnili přístup k novým informacím na
internetu, žákovskou i učitelskou knihovnu jsme doplňovali průběžně vhodnou literaturou
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Jako každoročně jsme se zúčastnili různých vědomostních soutěží. Zapojili jsme se
do Ekolympiády, která probíhá na strážnickém gymnáziu - soutěží tříčlenná družstva 6. –
8. tříd. Naše družstvo letos obsadilo 1. místo.
Ze školního kola Biologické olympiády do okresního kola postoupili 4 žáci. V mladší
kategorii D obsadila Anežka Chudíková v okresním kole 1. místo, 2. místo získala Eliška
Fridrichová. Ve starší kategorii C získal Jan Váverka 5. místo a Nikol Barboříková se
umístila ve stejné kategorii na 2. místě. Tři žáci z naší školy si tedy vybojovali postup do
kola krajského. Fyzikální soutěže Archimediády se letos v okresním kole zúčastnila
žákyně 7. třídy Eliška Fridrichová, obsadila tady 6. místo.
Žáci 8. a 9. ročníku měli možnosti navštívit Purkyňovo gymnázium Strážnice, kde se
v rámci projektu Podpora výuky přírodovědných předmětů zúčastnili výukového programu
s ukázkami pokusů z chemie a fyziky.
K ekologické výchově pomáhají také obě oddělení Školní družiny, které se
s úspěchem zapojují do výtvarných soutěží mimo jiné i s tématy týkajícími se přírody. Do
výtvarných soutěží s přírodovědnou tematikou se zapojili také žáci pod vedením p.uč.
Mičolové, (soutěž „Čarovné barvy země“)
V oblasti ekologizace provozu školy jsme se i nadále snažili o vytváření pěkného
prostředí školy i okolí školy. Přispívá k tomu zeleň na chodbách i ve třídách, akvárium na
horní chodbě školy i výzdoba školy výtvarnými pracemi žáků. Při školním provozu jsme se
snažili produkovat co nejméně odpadu, třídíme zvlášť plasty, papír, bioodpad a ostatní
komunální odpad. V propagaci ekologické výchovy pomáhal také školní časopis Střípek.
Žáci 6. a 9. ročníku navštěvovali volitelný předmět Přírodovědná praktika, který
propojuje poznatky žáků získané v přírodovědných předmětech na II. stupni a důraz klade
na praktické úkoly a činnosti.
Pokračovali jsme v adopci zvířat pro ZOO Hodonín, část výtěžku ze sběru papíru i ze
sbírky při celoškolní výstavy na Lidovém domě byla věnována na adopci rysa ostrovida.
K názornosti, efektivnosti výuky a podnícení zájmu žáků přispívá i moderní
vybavení učebny přírodopisu s interaktivní tabulí.
Mgr. Marta Smiešková
VI. Údaje o prevenci rizikového chování
Hodnocení PPŠ ve školním roce 2017/18
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.
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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.
Názornou práci záchranářů si žáci mohli vyzkoušet na stanovišti zdravotnické záchranné
služby. Prohlédli si také rychlou záchrannou sanitku i s jejím potřebným vybavením.
Činnost Policie ČR byla žákům představena s ukázkami výstroje, výzbroje i s prohlídkou
policejního vozidla. 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. Proto jsme přijali nabídku studentů zubní
medicíny z Olomouce na besedu o prevenci zubního kazu u dětí mladšího školního věku
pro žáky 1. třídy. Nejdůležitější částí hodiny bylo správné a důkladné čistění zubů, které
lektoři předvedli na modelu úst. Všichni žáci si vyzkoušeli svými zubními kartáčky
pohyby důležité k odstranění zubního plaku a zbytků jídla. Důležité bylo připomenout
četnost čištění zubů a také správný tvar a velikost zubního kartáčku.
Na bezpečnost v silničním provozu se zaměřil preventivní program Policie ČR
připravený pro žáky 1. třídy. Správné chování na chodníku, přechodu pro chodce a silnici
si děti mohly vyzkoušet přímo ve třídě na modelové křižovatce. Policista zdůraznil, jak
jsou důležité reflexní prvky a ochranné pomůcky (např. přilba na kolo), jak zvládnout
přecházení přes přechod s pomocí semaforu, co je důležité při vystupování z auta a
autobusu, jak bezpečně cestovat v automobilu. Vše doplnil i o příklady z vlastní praxe. Na
závěr hodiny si žáci prohlédli jeho pracovní výstroj a výzbroj.
V rámci všeobecné prevence rizikového chování jsme v naší škole zahájili spolupráci s
občanským sdružením Krok z Kyjova. Realizované programy byly připraveny pro žáky
2. - 8. ročníku. Prioritou nás všech pedagogů je bezpečnost našich žáků, proto zástupci
tohoto občanského sdružení 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. Program primární prevence
Pravidla a co já byl určen žákům 3. ročníku. Součástí obou programů byly metodické hry,
které umožnily žákům otevřít i prostor pro diskuzi a podpořily u žáků 2. a 3. ročníku
sociální a komunikativní dovednosti.
Podpora zdravých vztahů ve třídě a pravidla v třídním kolektivu byly cílem
programu primární prevence určeného žákům 4. ročníku naší školy. Žákům byly
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připraveny aktivity na podporu zdravých sociálních vztahů a rozvoj individuálních
dovedností. Součástí preventivního programu byly i metodické hry, které jim umožnily,
otevřít i prostor pro diskuzi a podpořily u našich žáků komunikativní a individuální
dovednosti.
Nebezpečné situace a závislosti byla témata preventivního programu určeného
žákům 5. a 6. ročníku naší školy. Aktivity byly zaměřeny na podporu správného
rozhodování a prevenci užívání návykových látek. Součástí preventivního programu byly i
metodické hry, které umožnily našim žákům vyzkoušet si různé modelové situace a naučit
se správně rozhodovat. Pro žáky 6. ročníku byl připraven program o závislostech, který byl
zaměřen na podporu zdravého životního stylu a zvyšování povědomí vůči návykovým
látkám a ostatním závislostem.
Podpora zdravých sociálních vztahů, rozvoj individuálních dovedností ve třídě a
pravidla v třídním kolektivu byly cílem programu primární prevence určeného žákům 7.
třídy naší školy. Důraz byl kladen zejména na bezpečné, respektující a spolupracující
prostředí. Součástí preventivního programu byly i metodické hry, které umožnily žákům
otevřít i prostor pro diskuzi. Pro žáky 8. třídy byl připraven program, jak řešit krizové
situace. 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.
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. Žáci 9. třídy navštívili v rámci prevence
rizikového chování Okresní soud v Hodoníně. Zúčastnili se dvou soudních jednání. První
případ se týkal loupeže, součástí případu byly také výpovědi svědků. V tomto soudním
případě jsme vyslechli i rozsudek. Druhý případ se týkal znásilnění, vyslechli jsme
výpovědi svědků. Na závěr soudních jednání nám pan soudce Mgr. Ladislav Sobotka
představil systém soudnictví v ČR. Exkurze na soudní jednání v Hodoníně zvýšila našim
žákům právní vědomí a významně přispěla k plnění PPŠ v letošním školním roce.
Žáci 4. třídy se zúčastnili pobytového programu v přírodě s environmentálním
programem v pobytovém středisku Lipka a prožili nezapomenutelné 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.
V letošním školním roce jsme se opět zapojili do projektu „Sbíráme víčka pro
Sabinku.“ Díky prodeji víček získá rodina peníze na speciální terapii v Klimkovicích.
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Celkem jsme letos nasbírali 160 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 38 kg baterií a celkem jsme nasbírali 682 bodů. Žáci naší
školy se i v letošním roce zapojili do soutěže CO2 liga.
Pro žáky organizujeme různé sportovní turnaje, divadelní představení v Uherském
Hradišti, 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 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 prevence rizikového chování. Na začátku
školního roku organizujeme projekt Branný den ve spolupráci s vojenskou základnou
v Náměšti nad Oslavou. 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
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 vzdělávání dětí s poruchami učení a mimořádně nadané žáky.
Vzdělávání pedagogického sboru bylo i součástí projektu EU MŠMT Aktivní škola,
v rámci kterého absolvovali pedagogové školení na téma společné vzdělávání v rozsahu 32
hodin. Zkušenosti ze seminářů si pedagogové předávali na metodickém sdružení 1. stupně
a na předmětových komisích a při vzájemných hospitacích.
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Přehled vzdělávacích akcí a účastníků na seminářích DVPP:

DVPP od 1. 9. 2017
Seminář
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga
Webinář - Bakaláři - Odesíláme matriku
Didaktika AJ tvořivě ve 3. -5. ročníku ZŠ
Základní norma zdravotnických znalostí
Rozvoj tvořivosti a představivosti v matematice
Práce učitele s nestandardním typem žáků
Spisová služba
Slyšet jinak
Školení INSPIS
Vzděláváme se společně (projekt šablony)
Vzděláváme se společně (projekt šablony)
Celkem:

Jméno
Kazíková
Celnerová
Pavková
pedagogický sbor
Motyčková
22 pedagog.pracovníků
Celnerová, Motyčková K.
Motyčková
Fojtík
pedagogický sbor
pedagogický sbor

Celkem za rok 2017
DVPP od 1. 1. 2018
Seminář
Aplikace nového značení dle předpisů v Ch
Matematika Hejného metoda
Webinář - Na co se chci zeptat před ukončením 1. pol.
Webinář - Formativní hodnocení
Nebojte se GDPR
Webinář - Zpětná vazba žákům
Webinář - Žáci jako vlastníci svého učení aneb Sebehod.
Webinář - Odměny a tresty ve školní praxi
Nápady pro školní družiny a školní kluby
Hry, nápady a náměty s přírodovědným zaměřením
Čtenářem se člověk nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu
Vzděláváme se společně (projekt šablony)
Webinář - Odesíláme jarní matriku
Webinář - Jak hodnotit spravedlivě?
Webinář - Odměny a tresty ve školní praxi
Webinář - Tematicky s předškoláky
Webinář - Sebehodnocení
Školení ČŠI
Bakaláři - správa systému
Prvouka či vlastivěda není žádná těžká věda
Právní poradna
Školení POKOS
Webinář - Připravujeme úvazky pro nový školní rok
Poruchy osobnosti III
Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce
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p. uč.
Kuryviálová
Plaširybová
Celnerová
Tyllichová
Tyllichová, Celnerová,
Motyčková K.
Tyllichová
Tyllichová
Motyčková
Nováková, Makovcová
Makovcová
Aujezdská
pedagogický sbor
Celnerová
Tyllichová
Rosochová
Plaširybová
Pavková
Smiešková
Celnerová
Tobolová, Aujezdská
Tyllichová, Celnerová
Pavková
Gajošová
Tomanová
Szalay Doubravská, Kazíková
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Bakaláři - správa systému
Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

Celnerová
Tyllichová

VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Workshopy v SŠ Strážnice
Ve čtvrtek 14. 9. se žáci 9. třídy zúčastnili v rámci volby povolání workshopů ve Střední
škole ve Strážnici. Nejdříve byli rozděleni do skupin na jednotlivá stanoviště a workshopy
procházeli postupně. Pro chlapce byly připraveny následující činnosti: výroba jmenovky na
CNC frézce, kurz 3D modelování, ovládání robotů, jízdy traktorem, fyzikální a chemické
pokusy. Děvčata si vyzkoušela kreativní tvorbu originálního šperku, plážové tašky a
přívěšku na klíčenku. Z grafické oblasti si žáci mohli vyzkoušet sítotiskem zhotovená přání
a vyrobit odznakovou placku s vlastním motivem. Spolu se studenty SŠ Strážnice, kteří
našim žákům byli milými průvodci, prožili dopoledne plné nových zážitků, které nabízí
středoškolský život.
Mgr. Jarmila Tomanová

Ekolympiáda
Dne 22. září 2017 se tříčlenné družstvo z naší školy ve složení Nikol Barboříková z 8.
třídy, Anežka Chudíková ze 7. třídy a Ondřej Chabiča ze 6. A zúčastnilo 11. ročníku
Ekolympiády, kterou pořádá Purkyňovo gymnázium ve Strážnici. V praktických
soutěžních disciplínách z oblasti ekologie a ochrany přírody se tady utkala družstva ze
základních škol i gymnázií z celého okresu. Porota hodnotila správnost a originálnost
řešení i celkovou souhru a spolupráci celého týmu při vědomostních úkolech i originalitu
při vypracování společného projektu. Našemu družstvu se povedla teoretická část a
výborně také zpracovali projekt – celkový součet bodů je vynesl na 1. místo.
Mgr. Marta Smiešková
Přespolní běh
Dne 22. 9. 2017 se žáci naší školy zúčastnili atletické soutěže Přespolního běhu
v Hodoníně. V kategorii mladší dívky 6. -7. ročníku Natálie Kočišová, Eliška Peluchová,
Tereza Roubínková žákyně 6. A třídy spolu s Kateřinou Ivanovou a Alžbětou Janouškovou
ze 7. třídy obsadily 2. místo v rámci družstev v běhu na 1500 m. Děvčata starší kategorie
ve složení Vendula Chumlenová, Ema Slaninová, Aneta Dufková z 9. třídy, Štěpánka
Chabičová z 8. třídy vybojovaly 3. pozici v běhu na 1500 m. Chlapci mladší i starší
kategorie bojovali se ctí a Filip Břečka, žák 9. třídy, získal za jednotlivce stříbrnou medaili
v běhu na 3000 m.
Mgr. Veronika Kuryviálová
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Den bezpečnosti
Ve čtvrtek 21. září proběhl na hřišti ve Vnorovech 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
zhlédli dynamickou i statickou ukázku vrtulníku z vojenské základny v Náměšti nad
Oslavou. Názornou práci záchranářů si žáci mohli vyzkoušet na stanovišti zdravotnické
záchranné služby. Prohlédli si také rychlou záchrannou sanitku i s jejím potřebným
vybavením. Činnost Policie ČR byla žákům představena s ukázkami výstroje, výzbroje i
s prohlídkou policejního vozidla. Místní dobrovolní hasiči předvedli žákům hašení požáru a
ukázali jim vyprošťovací nástroje, automobilový žebřík a cisternovou automobilovou
stříkačku. Žáci si vyzkoušeli hašení domečku vodou, ručním hasicím přístrojem
v domácnosti a dovednost slaňování. Den bezpečnosti 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 5. října navštívili naši žáci 9. třídy již XXI. 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 2017/18. 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
Návštěva dopravního hřiště
V pondělí 9. října 2017 žáci 3. třídy navštívili dopravní hřiště ve Veselí nad Moravou.
Nejdříve probíhala teoretická část, kde se žáci seznámili s pravidly silničního provozu,
chováním při jízdě na kole a při chůzi a také s některými dopravními značkami.
Poté následovala praktická část, kde si žáci vyzkoušeli projet na kole, příp. koloběžce,
různé křižovatky a také absolvovali jízdu zručnosti. Celou touto akcí je provázel policista z
Městské policie ve Veselí nad Moravou. Tato akce ukázala dětem, jak je důležité
dodržovat pravidla bezpečnosti na silnici.
Mgr. Martina Aujezdská
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Naše obec
Dne 5. října 2017 se 3. třída vypravila na obchůzku po Vnorovech v rámci prvouky. Celou
trasu s námi absolvovala paní knihovnice Hynštová.
Naše cesta započala u lípy za školou, kde jsme si připomněli, že právě lípa je náš národní
strom. Další zastavení bylo v Muzeu Marie Kudeříkové. Tady jsme se dověděli něco o
historii Vnorov a vzpomněli některé známé vnorovské rodáky, např. Jana Skácela,
Františka Zýbala nebo právě Marii Kudeříkovou. Prohlédli jsme si krásné dobové kroje,
různé starodávné náčiní, krásné figurky z kukuřičného šustí a malované kraslice, které patří
k tradici Vnorov.
Dále jsme se po cestě zastavili u sochy sv. Jana Nepomuckého a pokračovali směrem ke
kostelu zasvěcenému Alžbětě Durynské a k faře, kde jsme si připomněli, že zde pobýval i
Leoš Janáček. Ukázali jsme si památníky, které byly postaveny k uctění památky padlých
vnorovských vojáků za 1. a 2. světové války. Přes silnici jsme také mohli vidět jednu
z nejnovějších vnorovských budov, kterou je Dům pro seniory.
Odtud jsme šli cestou kolem výdejny léků a mateřské školy směrem do Agro Vnorovy.
Zde nás provedl ochotný pan Šmach. Naše cesta pokračovala do vnorovské knihovny. Žáci
se na OÚ mohli porozhlédnout a pak se v knihovně usadili a prohlédli si oblíbené knížky.
Tuto výpravu jsme zakončili poslechem místních pověstí, které nám povyprávěla paní
Hynštová.
Mgr. Martina Aujezdská a Michaela Kazíková

Projekt 72 hodin 6. A a 6. B – Úsměv na rtech seniorů
Dne 12. 10. 2017 se třídy 6. A a 6. B zúčastnily projektu 72 hodin. Jedná se o tři dny
dobrovolnických aktivit, během kterých může kdokoli dobrovolně pomoct druhým,
přírodě, či našemu okolí. Letos se třídy dohodly, že se pokusí vykouzlit úsměv na rtech
seniorů. Pod vedením třídních učitelek šesťáci nacvičili hudebně-recitační program, kterým
potěšili seniory v Domě seniorů ve Strážnici. Šesťáci také obdarovali seniory drobnými
dárky, které vytvořili pod odborným dohledem p. uč. Mičolové.
Mgr. Iva Studničková

Velkomoravský den v Mikulčicích
V pátek 29. 9. 2017 navštívili žáci 6. a 7. tříd Slovanské hradiště v Mikulčicích. V rámci
akce Podzim v Rasticově městě měli naši žáci možnost nahlédnout do života
Velkomoravanů. Žáci si prohlédli velkomoravský tábor a členové Kmenového svazu
Styrke jim ukázali způsoby boje, různé zbraně, přípravu jídla a také výrobu oblečení.
Potom si v doprovodu pana průvodce prohlédli zajímavou expozici, kde se seznámili
s původem Slovanů, a také zhlédli krátký film. Následovalo opékání špekáčků a nákup
suvenýrů. Na závěr pestrého programu si děti vyzkoušely střelbu z luku a zahrály si hry na
louce. Exkurze přispěla k doplnění znalostí o Velké Moravě.
Mgr. Jitka Rosochová
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První třída na návštěvě v CHKO Bílé Karpaty
V pátek 13. října vyrazila první třída do informačního střediska CHKO Bílé Karpaty Veselí
nad Moravou, kde si pro nás připravili pracovníci zajímavé povídání o životě ve vodě. Po
příchodu do informačního střediska jsme si prohlédli přednáškový sál, nakoupili suvenýry
a vyrazili za doprovodu dvou lektorů do veselského parku. Děti byly rozděleny do dvou
skupin, obdržely lupy a krabičky a začalo pátrání po hmyzích obyvatelích parku. Hledalo
se pod kůrou stromů, v trávě, pod kameny. Žáci nalezli pavouka slíďáka, střevlíka,
ploštice, stonožky, svinky a další živočichy. Po seznámení jsme všechny hmyzí kamarády
vrátili nazpět do přírody. Dále naše cesta směřovala k vodě. Opět následovalo rozdělení do
skupin, tentokrát na chlapce a dívky. Chlapci lovili vodní živočichy. Dívky stavěly řeku a
les. Povídaly si o rostlinách a živočiších, kteří žijí ve vodě a v blízkosti vody. Pak se
skupiny vyměnily. Dopoledne uběhlo rychle a zpáteční cesta byla vyplněna poznáváním
stromů a zpěvem.
Mgr. Michaela Plaširybová

Neklidné dítě a vzdor - beseda s psychologem pro rodiče
V úterý 31. října jsme uspořádali pro rodiče našich žáků besedu s panem psychologem
Mgr. Karlem Opravilem, který vedl Střediska výchovné péče ve Zlíně a Uherském Hradišti
a Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnu ve Zlíně. Nyní působí jako soukromý
poradce a své zkušenosti z praxe využívá jako lektor. V besedě s rodiči kladl důraz
zejména na vhodnou komunikaci, stanovení a dodržování pravidel ve výchově dětí. Snažil
se rodiče povzbudit a motivovat k důsledné výchově dětí. Na závěr besedy odpověděl
ochotně na všechny otázky, které rodiče zajímaly. Tato akce pro rodiče proběhla ve velmi
přátelské atmosféře a přispěla k další vzájemné spolupráci rodiny a školy.
Mgr. Jarmila Tomanová, školní metodik prevence

Beseda se seniory na téma: Počasí ve Vnorovech dnes a dříve
V rámci soutěže CO2 liga, do které je naše škola už 2. rokem zapojena, jsme navštívili
naše seniory. Hlavním tématem byly klimatické změny, počasí dnes a dříve. Žáci Ondřej
Chabiča, Terezie Konečná a Filip Čížek si na úvod připravili krátkou pohádku O spící
Zemi, která upozorňovala na dopad špatného chování lidí k přírodě a následné klimatické
změny.
Poté následovala beseda na téma počasí, sněhové nadílky, povodně a bouřky ve
Vnorovech. Povídání bylo velmi příjemné, žáci poslouchali poutavé vyprávění našich
seniorů, kteří rádi zavzpomínali na dávné doby. Ema Slaninová připravila také malé
pohoštění a Nikol Barboříková měla pro každého přichystaný časopis Klimatické změny a
malý dárek.
Mgr. Veronika Kuryviálová
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Módní show Proměny Střední školy Strážnice
V pátek 8. 12. 2017 se žáci 8. třídy se zúčastnili módní show Střední školy
Strážnice s názvem Proměny. V Kulturním domě Strážničan ve Strážnici nám byly
předvedeny zajímavé, originální i velmi elegantní modely, se kterými se studenti Střední
školy umísťují na předních příčkách celostátních módních soutěží mladých návrhářů.
Závěr přehlídky byl zpestřen výborným tanečním výkonem mladého páru, který si pro nás
připravil ukázky základních latinskoamerických tanců.
Kromě módní přehlídky žáci navštívili ve Strážnici také pobočku České spořitelny,
kde si obohatili výuku Výchovy k občanství a její aktuálně probíraná témata finanční
gramotnosti. Ve skupinách si ujasnili způsob bezhotovostních plateb, používání
bankomatu, funkce a služby banky.
Mgr. Vladimíra Pavková

Zubní prevence
Naše škola přijala nabídku studentů zubní medicíny z Olomouce na přednášku o prevenci
zubního kazu u dětí mladšího školního věku, která se uskutečnila 11. 12. 2017. Žáci se
seznámili s názvy svých zubů, dozvěděli se, z čeho se zub skládá, jak se jmenují jeho části,
jaký je rozdíl mezi mléčným a stálým chrupem, kolik zubů máme v ústech a co je to zubní
kaz a jak vzniká. Nejdůležitější částí hodiny bylo správné a důkladné čistění zubů, které
lektoři předvedli na modelu úst. Všichni žáci si vyzkoušeli svými zubními kartáčky
pohyby důležité k odstranění zubního plaku a zbytků jídla. Důležité bylo připomenout
četnost čistění zubů a také správný tvar a velikost zubního kartáčku.
Mgr. Michaela Plaširybová

Vánoční vystoupení ZUŠ ve Veselí nad Moravou
Dne 14. 12. 2017 se žáci prvního stupně zúčastnili Vánočního vystoupení ZUŠ v kině
Morava. Vystoupení zahájil flétnový soubor. Vánoční atmosféru podpořil žesťový septet a
kytarový soubor. Vystoupily nejen soubory ale i sólisté, žáci literárně-dramatického
souboru a žáci tanečního oboru. Závěrem vystoupily sbory a spolu s diváky zazpívaly
koledy. Vánoční atmosféru podbarvovala projekce výtvarných prací, které připravil
výtvarný obor. Diváci odcházeli s vánoční náladou.
Mgr. Markéta Tobolová

Programy primární prevence pro 2. a 3. ročník
Prioritou nás všech pedagogů je bezpečnost našich žáků, a proto nás v úterý 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
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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 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

Plavecký výcvik žáků
Plavecký výcvik žáků 2. a 3. tříd se uskutečnil i v letošním školním roce. Výuka probíhala
v rámci tělesné výchovy v plavecké škole v Ratíškovicích. Plavalo se opět od října do
prosince v deseti dvouhodinových lekcích. Děti se pomocí různých pomůcek a herních
činností učily základním plaveckým dovednostem. Výuka byla zakončena plaveckými
závody. Nejrychlejší plavci si odnesli medaile a diplomy. Všichni dostali mokré
vysvědčení s nejlepšími dosaženými výsledky.
Mgr. Martina Aujezdská

Vánoční pohádky
V letošním školním roce si dramatický kroužek naší školy připravil pro adventní čas
divadelní představení s názvem Vánoční pohádky. Dne 21. 12. 2017 proběhla představení
v tělocvičně školy, dopoledne pro děti z MŠ a ZŠ a v podvečerních hodinách pro veřejnost.
Mgr. Eva Motyčková
Halový pětiboj všestrannosti Brno
Dne 23. 1. 2018 vybraní žáci naší školy Eliška Peluchová, Aneta Šáchová, Alžběta
Janoušková, Michaela Zubatá, Alan Žák, Jakub Rozehnal, Josef Kočiš a Dušan Strachota
bojovali v 5 disciplínách Halového pětiboje všestrannosti v Brně. Sazka Olympijský
víceboj vznikl jako společná aktivita Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na
podporu zdravého životního stylu. Tento jedinečný projekt je určený všem dětem
základních škol a odpovídajících stupňů šestiletých nebo osmiletých gymnázií. Cílem je
přivést ke sportování co nejvíce dětí, ukázat jim sport jako zábavu a přirozený životní styl.
Sportovalo se v 5 disciplínách: trojskok snožmo, hod medicinbalem, skok přes
švihadlo, sed-lehy a driblink. Největších úspěchů dosáhli - Eliška Peluchová z 6.A
1. místo, Dušan Strachota z 4. B, 5. místo a Aneta Šáchová z 5. třídy 4. místo. Všichni
sportovci bojovali s nasazením a jako škola jsme obsadili 10. místo z celkového počtu 20
škol.
Mgr. Veronika Kuryviálová
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Recitační soutěž 2018
Ve středu 14. února 2018 se uskutečnilo školní kolo Recitační soutěže. Již tradičně soutěž
proběhla v obřadní síni Obecního úřadu ve Vnorovech. Z třídních kol postoupilo celkem
25 žáků 1. – 7. třídy. Všichni si pro svůj přednes vybrali zajímavé básně nebo texty.
Výkony mladých recitátorů hodnotila odborná porota ve složení: p. Eva Gazárková, p.
Lenka Tillichová a p. Helena Hynštová. Příjemnou atmosféru soutěže doplnil pěvecký sbor
pod vedením p. učitelky Evy Motyčkové, která také celou akci organizovala. Do okresního
kola postupují vítězové 1. – 3. kategorie – Dorota Roubalová, Simona Břečková a Petr
Svoboda.
Mgr. Jitka Rosochová

Lyžařský výcvikový kurz 7. a 8. třídy
Od 24. února do 2. března 2018 proběhl lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. a 8.
tříd v Karlově – Malé Morávce. Lyžařského výcvikového kurzu se zúčastnilo 33 žáků, tři
instruktoři a lékař. I přesto, že polovina žáků doposud vůbec nelyžovala, všichni zvládli
základní lyžařské dovednosti. Vzhledem k velmi nízkým teplotám, které klesaly pod mínus
12 stupňů Celsia, jsme byli nuceni samotný výcvik na sjezdovkách zkracovat. Díky těmto
mrazům ale byly sněhové podmínky vynikající, sjezdovky dobře upravené. Ubytování
zajištěno v chatě Kazmarka, která prošla před dvěma lety rozsáhlou rekonstrukcí. Snídaně
formou švédských stolů, oběd a večeře vždy teplé a chutné. Po celý den zajištěn pitný
režim, žáci si mohli naplnit láhve výborným čajem. Žádný úraz ani porušení Řádu LVK
jsme nebyli nuceni řešit. Všichni se z LVK vrátili spokojeni.
Mgr. Miloš Fojtík

Pravidla a co já? - programy primární prevence pro 4. ročník
Podpora zdravých vztahů ve třídě a pravidla v třídním kolektivu byly cílem programu
primární prevence určeného žákům 4. třídy naší školy. Zástupci občanského sdružení Krok
z Kyjova našim žákům připravili ve čtvrtek 15. 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 Pravidla a co já? 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
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Projekt Podpora přírodovědného vzdělávání pro ZŠ
V rámci projektu Podpora přírodovědného vzdělávání pro ZŠ se naši osmáci a
deváťáci měli možnost zúčastnit dopoledního bloku zajímavé fyziky a praktické chemie.
Blok pokusů a jejich ukázek byl v chemii pro obě třídy zaměřen na destilaci, fyzika pro 8.
ročník na téma Teplo a teplota a pro 9. ročník na Optiku a optické jevy. Žáci si tak mohli
vyzkoušet práci v chemické laboratoři i práci s žákovskými soupravami pro optiku a
vyzkoušet si tak prakticky zákonitosti odrazu a lomu světla. Osmáci si na příkladech
z praxe si ujasnili své teoretické znalosti o teple a skupenských přeměnách.
Mgr. Marta Smiešková

Beseda s policistou v první třídě
V pondělí 19. 2. 2018 přijal pozvání do hodiny prvouky policista pan Motyčka. Přišel
oblečen do policejního stejnokroje – uniformy a přinesl také policejní odznak, který si žáci
mohli prohlédnout. Pan Motyčka je dopravní policista, proto své vyprávění zaměřil na
bezpečnost v silničním provozu. Správné chování na chodníku, přechodu pro chodce a
silnici si děti mohly vyzkoušet přímo ve třídě na modelové křižovatce. Zdůraznil, jak jsou
důležité reflexní prvky a ochranné pomůcky (např. přilba na kolo), jak zvládnout
přecházení přes přechod s pomocí semaforu, co je důležité při vystupování z auta a
autobusu, jak bezpečně cestovat v automobilu. Na závěr hodiny si žáci prohlédli jeho
pracovní výstroj a výzbroj.
Mgr. Michaela Plaširybová

Špalíček veršů a pohádek pro první stupeň v Uherském Hradišti
Dne 27. 2. 2018 se žáci prvního stupně zúčastnili divadelního představení s názvem
„Špalíček veršů a pohádek“ ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Příběh O
Květušce a její zahrádce od Františka Hrubína doprovázely verše a písničky. V dětech
vyvolala úsměv Květuška a její zvířátka a mrazivé ticho se rozhostilo po příchodu baby
Zimice.
Mgr. Markéta Tobolová
Soutěž družstev v řešení sudoku
Ve středu 7. března 2018 uspořádala Hráčská asociace logických her na Purkyňově
gymnáziu ve Strážnici regionálni kolo soutěže tříčlenných družstev v řešení sudoku.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích – základní školy a střední školy. Každá škola mohla
přihlásit dvě družstva, která se v časovém limitu snažila doplnit co nejvíce sudoku různého
typu i obtížnosti. Naše družstvo ve složení Ondřej Chabiča z 6.A, Štěpánka Chabičová
a Nikol Barboříková, obě z 8. třídy, v kategorii základních škol zvítězili a postoupili
do celostátního finále v Brně.
Mgr. Marta Smiešková
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Beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem
V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti navštívil 7. března 2018 naši školu ilustrátor
dětských knih Adolf Dudek. Touto akcí jsme přivítali březen jako měsíc knihy. Pro žáky
2., 3., 5. a 6. A, B třídy si připravil zábavné interaktivní pořady. Žáci kreslili pomocí čtyř
základních geometrických tvarů s humorem a vědomím, že to dokáže každý. Děti se také
dověděly, kdo je to vlastně ilustrátor, jaká je jeho náplň práce. Celá akce proběhla ve
spolupráci se zřizovatelem a Místní knihovnou ve Vnorovech. Vystoupení Adolfa Dudka
podpořilo vzdělávací programy nejen v oblasti výtvarné výchovy, ale i českého jazyka,
posílilo vztah žáků ke knihám, čtení a čtenářství.
Mgr. Jitka Rosochová

Programy primární prevence pro 5. a 6. ročník
Nebezpečné situace a závislosti byla témata programu primární prevence určeného žákům
5. a 6. třídy naší školy. Zástupci občanského sdružení Krok z Kyjova připravili našim
žákům ve čtvrtek 15. 3. aktivity na podporu správného rozhodování a prevenci užívání
návykových látek. Součástí preventivního programu byly i metodické hry, které umožnily
našim žákům vyzkoušet si různé modelové situace a naučit se správně rozhodovat. Pro
žáky 6. ročníku byl připraven program o závislostech, který byl zaměřen na podporu
zdravého životního stylu a zvyšování povědomí vůči návykovým látkám a ostatním
závislostem. Programy primární prevence podpořily u našich žáků komunikativní a
individuální dovednosti a významně přispěly k plnění Preventivního programu školy
v letošním školním roce.
Mgr. Jarmila Tomanová, školní metodik prevence

Divadelní představení Bylo nás pět
V rámci výuky českého jazyka se v pátek 23. 3. 2018 vydali žáci 6. A, 6. B a 7. třídy
do Brna. Navštívili divadlo Radost, kde měli možnost zhlédnout představení Bylo nás pět
na motivy humoristického románu Karla Poláčka. Mnozí už tuto knihu znali z filmového
zpracovaní, tak měli možnost srovnání. Otevřel se před nimi příběh pětice kamarádů, kteří
na pozadí blížící se války zažívají různá dobrodružství. Poutavé představení bylo doplněno
nejen písničkami, ale pro některé děti příležitostí si na pódiu i zahrát. To si také vyzkoušela
naše paní asistentka Mgr. Eliška Slavíková v roli žákyně Krupicové. Představení se všem
žákům líbilo a také výkony herců ocenili náležitým potleskem. Po představení se děti sešly
s herci a vyfotografovaly se s nimi do školní kroniky.
Mgr. Jitka Rosochová
Návštěva dětí z mateřské školy
V úterý 27. 3. k nám přišli do první třídy na návštěvu předškoláci z mateřské školy
Vnorovy. Prvňáci si pro své kamarády připravili písničku. Pomocí obrázku a slov se
přiřadili do dvojic. V lavicích si vyzkoušeli, jaké je to být „školákem“. Skládali obrázek,
hledali rozdíly, vyznačovali cestu velikonočního zajíčka k vajíčku. Žáci z první třídy jim
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byli vzornými pomocníky a průvodci. Došlo také na prohlížení Slabikáře, písanky a dalších
školních pomůcek. Dětem z mateřské školy se u nás líbilo.
Mgr. Michaela Plaširybová

Pasování na čtenáře
Vztah ke knihám tvoří nejprve rodiče, když dětem předčítají knihy. Když se děti
naučí číst, mohou navštěvovat knihovnu a prožívat nejrůznější dobrodružství s knihou.
Své čtenářské schopnosti ukázaly děti z druhé třídy v obřadní síni Obecního úřadu ve
Vnorovech dne 21. března 2018. Děti i rodiče přivítala paní knihovnice Helena Hynštová
a paní ředitelka PhDr. Hana Tyllichová. Povzbudivá slova si pro děti připravil i pan
starosta Ing. Antonín Gazárek. Paní knihovnice představila největší čtenářky roku 2017,
kterými byly Simona Komínková, Kristýna Mejzlíková a Kateřina Všetulová. Za jejich
častou návštěvu knihovny a největší množství přečtených knih, dostaly čtenářky knižní
odměnu. Dále nastal čas, aby své čtenářské schopnosti ukázali druháčci. Každý čtenář pak
přečetl úryvek ze své oblíbené knihy a pan starosta jej pasoval na čtenáře. Jako dárek
dostali druháčci knihu Zmizelá škola, placku čtenáře a sladkou odměnu. Po závěrečných
slovech pana starosty, paní ředitelky a paní knihovnice, se děti rozloučily písničkou.
Mgr. Markéta Tobolová
Veselé zuby
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, z čeho se zuby skládají… Projekt zasahuje do všech vyučovacích předmětů. Tento
školní rok jsme se mu věnovali od 15. do 19. 3. 2018. Nejdříve děti vyplnily dotazník
týkající se péče o své zuby. Zarecitovali jsme báseň od Františka Hrubína „Zuby“, naučili
se a zatancovali píseň „Když jsem šel z hub“. Celým projektem nás provázela pohádka od
Miloše Macourka „Barborka a cucavé bonbóny“. Žáci museli vyluštit pomocí příkladů
jméno holčičky. Do příběhu byly vkládány poznatky o správné péči o chrup, artikulační
cvičení, čtení „bonbónů“, naučení rozpočítávadla. Při vypadávání zubů Zuzce děti hádaly
z každého vypadnutého zubu hádanky. V tělesné výchově jsme hráli hru na „sbírání zubů“,
„kazová honička“ se jim také velmi líbila. Ve výtvarné výchově vznikaly veselé zuby
kašírováním a modelováním. I navrhování a vytváření zubní pasty děti velmi bavilo.
Součástí projektu byla také návštěva ordinace zubní lékařky paní doktorky Žajdlíkové. Po
cestě zpět do školy děti hledaly obálky s úkoly. Za správné odpovědi dostaly zub, který
vrátily zpět do úst papírovému kamarádovi. Největší radost měly ale z dárků z Drogerie
DM.
Mgr. Michaela Plaširybová
Divadelní představení v anglickém jazyce
Dne 23. 4. 2018 se žáci 3. - 9. tříd zúčastnili divadelního představení v anglickém
jazyce v Domě kultury v Hodoníně. Společnost Divadelní centrum si připravila dva
příběhy. Mladší žáci 1. stupně se podívali na představení A Silly Bear, pro žáky 2. stupně
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si herci připravili představení Jack and Joe. Obě představení byla přizpůsobena věku i
jazykové vybavenosti žáků. I když žáci nerozuměli perfektně všem použitým slovům
v představení, rozuměli jednotlivým vstupům i hlavní dějové lince obou příběhů.
Mgr. Iva Studničková

Moje místo ve třídě a krizové situace - programy primární prevence pro 7. a 8. ročník
Podpora zdravých vztahů ve třídě a pravidla v třídním kolektivu byly cílem programu
primární prevence určeného žákům 7. třídy naší školy. Zástupci občanského sdružení Krok
z Kyjova připravili v úterý 17. 4. Našim žákům aktivity na podporu sociálních vztahů a
rozvoj individuálních dovedností žáků. Pro naše žáky je velmi důležité zejména bezpečné,
respektující a spolupracující prostředí. Součástí preventivního programu byly i metodické
hry, které umožnily žákům otevřít i prostor pro diskuzi. Pro žáky 8. třídy byl připraven
program, jak řešit krizové situace. Žáci byli seznámeni s nebezpečnými situacemi, které je
mohou v životě potkat i s postupy, jak těmto situacím předcházet a jak je řešit. 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

McDONALD’S CUP
18. dubna 2018 se v Hroznové Lhotě uskutečnilo okrskové kolo v kopané kategorie
A žáků 1. -3. ročníku a kategorie B žáků 4. -5. ročníku. V obou kategoriích se turnaje
zúčastnily základní školy z Blatnice pod Sv. Ant., z Velké nad Veličkou, z Hroznové
Lhoty a naše ZŠ. Za družstvo žáků 1. -3. ročníku nastoupili Šimon Chudík a Jakub Všetula
z první třídy, z druhé třídy Denis Tomeček, Martin Chudík, Štěpán Jančík a Marián Ivan a
ze třetí třídy Šimon Bobčík, Vu-Ha-My, Jiří Filip Bobčík, Adéla Ivanová a Tobiáš
Janoušek. V prvním zápase jsme porazili tým domácí Hroznové Lhoty 6:1. V druhém
zápase jsme podlehli Velké nad Veličkou 1:5. V posledním zápase jsme porazili Blatnici
pod Sv. Ant. 5:0 a skončili jsme na výborném druhém místě. V kategorii B žáků 4. a 5. tříd
nás reprezentovali ze čtvrtých tříd Jakub Gregor, Vít Chudík, Dominik Laš, Štěpán
Komínek, Ondřej Kočiš, Dalibor Všetula, Dušan Strachota, Jan Záhumenský a Jakub
Přibyl a z páté třídy to byli Vít Kuchařík, David Herodes a Kryštof Pavlíček. V prvním
zápase jsme porazili Hroznovou Lhotu 2:1, ve druhém zápase jsme zvítězili 5:0 nad
Blatnicí a výhrou ve třetím zápase s Velkou nad Veličkou 2:1 jsme si pojistili celkové
vítězství v okrskovém kole a postup do okresního kola.
Obě družstva předváděla pohledný fotbal a v budoucnu se můžeme těšit na další úspěchy
našich sportovců.
Mgr. Miloš Fojtík

XXVll. ročník Běhu zámeckým parkem mládeže
TJ Sokol Veselí nad Moravou ve spolupráci s MěÚ ve Veselí nad Moravou a
školami CZŠ Veselí nad Moravou a ZŠ Hutník Veselí nad Moravou uspořádali 26. dubna
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2018 XXVll. ročník Běhu zámeckým parkem mládeže. Žáci běželi podle věku na tratích
dlouhých od 60 m až po 900 m. Za účasti pěti základních škol z našeho regionu první
místa ve svých kategoriích získali Štěpán Jančík a Štěpánka Kočišová ze druhé třídy,
Tereza Nedvědová ze čtvrté A, Josef Kočiš a Natálie Kočišová ze šesté A, Jan Zachar a
Viktorie Gazárková z osmé třídy a Filip Břečka z deváté třídy. Druhá místa obsadili Šimon
Chudík z první třídy, Tobiáš Janoušek ze třetí třídy, Eva Chudíková z páté třídy a Ema
Slaninová z deváté třídy. Na třetím místě skončily Adéla Ivanová ze třetí třídy a Kateřina
Ivanová ze sedmé třídy. Štafeta chlapců získala třetí místo a štafeta děvčat zvítězila.
V celkovém hodnocení obhájila naše škola druhé místo z předešlého ročníku. Tento
výsledek znamená pro naše žáky velký úspěch.
Mgr. Miloš Fojtík

Recitační soutěž
Dne 2. 3. 2018 se konalo v Hodoníně okresní kolo recitační soutěže. Naši školu
reprezentovali tři žáci, kteří zvítězili ve školním kole. Dorota Roubalová v I. kategorii
žáků 2. a 3. tříd z celkového počtu 20 žáků získala 2. místo s textem o červených
bombarďácích.
Simona Břečková všechny babičkou Drsňačkou pobavila a v kategorii II. ji porota
1. místem ocenila. Petr Svoboda se stal vítězem v III. kategorii za přednes o Alešovi, který
se nikdy nechtěl zamilovat. Všichni tři žáci postoupili do krajského kola.
Ve dnech 19. 4. a 20. 4. 2018 proběhlo v Brně krajské kolo recitační soutěže Dětská
scéna 2018. Naši školu v tomto kole letos vzorně reprezentovali hned 3 žáci – Simona
Břečková (4. třída), Dorota Roubalová (3. třída) a Petr Svoboda (6. B). Dorota Roubalová
v I. kategorii (žáků 2. – 3. tříd) získala OCENĚNÍ POROTY za vypravěčské umění a také
CENU DIVÁKŮ. Ve III. kategorii (6. a 7. tříd) získal Petr Svoboda OCENĚNÍ POROTY
za interpretaci textu.
Mgr. Eva Motyčková
Výstava žákovských prací roku 2018 - V zdravém těle zdravý duch
Ve dnech 5. a 6. května 2018 proběhla na Lidovém domě ve Vnorovech výstava žáků
školy nazvaná V zdravém těle zdravý duch. Téma zdravého životního stylu se stalo
průvodním tématem celého školního roku. Návštěvníci zde mohli zhlédnout nejen
množství výtvarných prací na toto téma, ale také různé projekty, na nichž žáci pracovali i
v ostatních vyučovacích předmětech.
Sobotní zahájení doprovodili svým vystoupením žáci a žákyně 1. a 2. třídy. Na neděli si
členové Dramatického souboru školy pod vedením p. uč. Motyčkové připravili
vystoupení s přednesem vlastních básní a vtipné scénky na téma zdraví a úrazy. Celá akce
se zdařila.
Mgr. Martina Mičolová
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OKRESNÍ FINÁLE McDONALD’S CUPU
16. května 2018 se v Hroznové Lhotě uskutečnilo okresní finále McDonald´s Cupu,
do kterého se kvalifikovala družstva ZŠ Červené domky Hodonín, ZŠ Vančurova Hodonín,
ZŠ Hutník Veselí nad Moravou, ZŠ Žarošice, ZŠ Vnorovy a domácí Hroznová Lhota.
Družstva byla rozlosována do dvou skupin. Naše škola byla ve skupině se ZŠ Hutník
Veselí nad Moravou a se ZŠ Hroznová Lhota. První zápas jsme prohráli se ZŠ Hutník 3:0.
Ve druhém zápase ve skupině jsme porazili tým Hroznové Lhoty 2:1 a obsadili jsme druhé
místo v naší skupině. V dalším zápase jsme podlehli pozdějšímu vítězi celého turnaje ZŠ
Červené domky a v zápase o celkové třetí místo jsme opět prohráli se ZŠ Hutník Veselí
nad Moravou a skončili na celkovém čtvrtém místě. Na tomto turnaji nás reprezentovali ze
čtvrtých tříd Jakub Gregor, Vít Chudík, Dominik Laš, Štěpán Komínek, Ondřej Kočiš,
Dalibor Všetula, Dušan Strachota, Jan Záhumenský a Jakub Přibyl a z páté třídy to byli Vít
Kuchařík, David Herodes a Kryštof Pavlíček. Za přiznání se k faulu na protihráče, po
kterém Dominik Laš vstřelil branku, obdržel jmenovaný hráč cenu fair play.
Mgr. Miloš Fojtík

Trestní odpovědnost mladistvých - beseda s Policií ČR
V pátek 18. května se v naší škole uskutečnila pro žáky 9. ročníku 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 vážnější
kriminální činnost. Žáci ocenili zejména užitečné informace, jak předejít problémům,
které mohou vzniknout zejména nezodpovědným chováním mladistvých. Beseda s Policií
ČR pro žáky 9. ročníku zaměřená na trestní odpovědnost mladistvých, významně přispěla
k plnění Preventivního programu školy v naší škole v letošním školním roce.
Mgr. Jarmila Tomanová, školní metodik prevence

Lipka 2018
Jako již tradičně, také letošní žáci 4. tříd prožili čtyři dny v pobytovém středisku Lipka,
které proběhlo na pobočce Jezírko nedaleko Brna. Od 21. do 24. května 2018 zde strávili
nezapomenutelné 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. Naučili se, jak snadno změří průměr stromu i jeho
výšku. Hledali drobný život v lesním podrostu, sbírali hmyz, rozpoznávali jej a zkoumali
jej pod mikroskopem. Lovili živočichy v tamním jezírku, poslouchali zvuky nočního lesa a
zahráli si na mravence, když prolézali maketou mraveniště. Naučný program byl proložen
zábavnými hrami, na nichž si mohli nové poznatky zopakovat.
Celý pobyt byl žáky pozitivně hodnocen a přispěl ke stmelení kolektivu.
Mgr. Eva Motyčková a Mgr. Martina Mičolová
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Slovácká florbalová liga
Dne 30. 5. 2018 se uskutečnilo čtvrté kolo 15. ročníku Slovácké florbalové ligy, kde spolu
soupeří hráči z Církevní základní školy ve Veselí nad Moravou, ze ZŠ a MŠ Joži Uprky
z Hroznové Lhoty a z naší školy. Družstvo, které je složeno z mladších žáků, obsadilo
druhé místo za vítězným družstvem z Hroznové Lhoty. V celkovém pořadí Slovácké
florbalové ligy se v kategorii mladších žáků naši florbalisté umístili na prvním místě.
Mgr. Miloš Fojtík
Exkurze na Úřad práce v Hodoníně
Pravidelně navštěvují naši žáci 8. tříd Informační poradenské středisko na Úřadu práce
v Hodoníně. Letos se setkání uskutečnilo v úterý 19. 6. 2018. Schůzka byla zaměřena na
všeobecné informace o středních školách. Žáci se zde také seznámili se studijními a
učebními obory na trhu práce, prohlédli si kartotéku povolání, která odpovídají jejich
zájmům a všichni si také vyzkoušeli dotazník dovedností zaměřený na profesní orientaci.
Exkurze na Úřad práce umožnila našim žákům získat informace v oblasti budoucího
povolání.
Mgr. Jarmila Tomanová
„Už jsem čtenář“ – Knížka pro prvňáčka
Ve školním roce 2017/2018 jsme se opět přihlásili do projektu Knížka pro prvňáčka,
kterým nás provázela paní knihovnice Hynštová a během školního roku připravovala
zajímavá povídání o knihách. Žáci pro knihovnu namalovali pohádkové výkresy. Celý
projekt byl završen 19. června zajímavou hodinou, ve které žáci plnili úkoly. Hledali
pohádkové dvojice, skládali rozbitý obrázek s pohádkovou postavou a hádali její jméno,
sbírali květiny s písmeny a pak z nich skládali slova s pohádkovými postavami. Za snahu a
píli nejenom v této hodině si děti zasloužily „knížku pro prvňáčka“ od autorky Evelíny
Koubové s názvem Bráchova bota. Dále na ně ještě čeká průkazka do knihovny, kterou
obdrží v místní knihovně ve druhé třídě na začátku nového školního roku.
Mgr. Michaela Plaširybová

Exkurze do sklárny v Květné
Dne 29. 5. 2018 žáci 4. A a 5. třídy společně navštívili Moravské sklárny v Květné.
Nejdříve nás průvodce seznámil s historií skláren a potom nás zavedl do výrobní haly. Žáci
si prohlédli výrobu skleněných výrobků od namíchání sklářského písku přes jeho tavení
v pecích, ruční foukání, chlazení až po samotné zdobení. Velmi zajímavé bylo vyprávění o
tom, jakým způsobem se dosahuje různých barev skla. Někteří žáci si sami mohli
vyzkoušet vyfouknout bublinu ze skla. Ve zdejších sklárnách své výrobky zdobí zlacením,
broušením, leptáním a malováním. Stačí jen malý kaz a výrobek se musí zničit. Naši
exkurzi jsme zakončili v podnikové prodejně, kde jsme viděli veškeré výrobky zdejší
sklárny a žáci si je mohli na památku zakoupit. Všem se prohlídka moc líbila.
Mgr. Miloš Fojtík
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Soudní jednání v Hodoníně
Ve středu 6. 6. navštívili žáci 9. třídy v rámci prevence rizikového chování Okresní soud
v Hodoníně. Zúčastnili se dvou soudních jednání. První případ se týkal loupeže, součástí
případu byly také výpovědi svědků. V tomto soudním případě jsme vyslechli i rozsudek.
Druhý případ se týkal znásilnění, vyslechli jsme výpovědi svědků. Na závěr soudních
jednání nám pan soudce Mgr. Ladislav Sobotka představil systém soudnictví v ČR.
Exkurze na soudní jednání v Hodoníně zvýšila našim žákům právní vědomí a přispěla
k plnění PPŠ v letošním školním roce.
Mgr. Jarmila Tomanová, školní metodik prevence

Rodilé mluvčí v naší škole
Pravidelně každý měsíc po celý školní rok do naší školy dochází rodilé mluvčí Hannah a
Charlotte. Dle zadaných témat vyučujícími anglického jazyka se žáky procvičují
komunikativní dovednosti. Jejich práce ve vyučovacích hodinách je různorodá – žáci
pracují samostatně nebo v týmech. Vždy se jedná o promyšlené a cílené hodiny s daným
tématem, většinou formou hry dle přesných instrukcí. Pokud mají žáci problém
s porozuměním, vyučující anglického jazyka je jim vždy k dispozici. Žáci by rádi
pokračovali v těchto hodinách i v následujícím školním roce.
Mgr. Iva Studničková
Edukačně stimulační kurz pro předškoláky
Edukačně stimulační kurz probíhal od 23. 4. do 21. 5. 2018. Budoucí prvňáci si v pěti
setkáních pod dohledem svých rodičů a učitele prohlubovali dovednosti v oblastech
rozvoje zrakového a sluchového vnímání, paměti, logického myšlení, předpočetních
představ, komunikace, pozornosti, hrubé a jemné motoriky a seznámili se s prostředím naší
školy. Během kurzu rodiče zjistili, co je potřeba s předškoláky před nástupem do první
třídy doplnit a docvičit, aby jejich start ve škole byl úspěšný. Na závěr kurzu byly děti
odměněny pochvalným listem a sladkou odměnou.
Mgr. Michaela Plaširybová

Základy první pomoci s MUDr. Štulcovou
18. června zavítala do první třídy paní doktorka Štulcová. Na ukázku přinesla
autolékárničky a seznámila nás s jejich obsahem. Žáci si některé věci vyzkoušeli i
prakticky, například obvazovat ránu. Dále se paní doktorka věnovala člověku v bezvědomí,
jak ho poznáme, jak zjistíme, že nedýchá, koho zavolat na pomoc. Připomněla důležitá
telefonní čísla a zmínila se o nebezpečí zneužívání těchto čísel. Povídání bylo doplněno
ukázkou umělého dýchání a masáže srdce u dětí i u dospělých. Vše si žáci posléze sami
vyzkoušeli. Na konci povídání dostal každý žák od paní doktorky pexeso a sladkou
odměnu.
Mgr. Michaela Plaširybová
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Vyhlášení soutěže „Čarovné barvy země“
Také letos se žáci naší školy zúčastnili soutěže „Čarovné barvy země“, kterou vyhlašuje
Masarykovo muzeum v Hodoníně pod záštitou Jihomoravského kraje. A ani letos neodešli
s prázdnou, přestože konkurence byla silná. Letošního, již osmého, ročníku se zúčastnilo
rekordních 38 škol, které do soutěže zaslaly 112 výtvarných prací. Naše škola poslala do
soutěže šest obrazů.
Slavnostní vyhlášení proběhlo ve čtvrtek 14. června 2018 ve Slovanském hradišti
v Mikulčicích. Před samotným vyhlášením vítězů byl pro všechny připraven bohatý
doprovodný program: prohlídka muzea a rozhledny, výtvarné dílny, bubnování, hra
drveník nebo koncert. Poté následovalo slavnostní vyhlášení.
Z nominovaných obrazů ve II. kategorii žáků od 6 do 11 let se umístil na 2. místě obraz
inspirovaný vnorovskou pověstí O zajíci Jazviňákovi. Autorkami oceněného obrazu jsou
žákyně 2. třídy Štěpánka Kočišová, Petra Konečná, Viktorie Mičolová a Beáta a Justýna
Tomečkovy.
Všechny obrazy budou po dobu jednoho roku putovat po výstavách na mnoha místech
Jihomoravského kraje.
Mgr. Martina Mičolová
Den s myslivci
V pátek 22. 6. 2018 připravilo Myslivecké sdružení Vnorovy pro žáky naší školy
Den s myslivci. Na žáky čekalo pět stanovišť, kde se skupiny žáků střídaly a dovídaly se
zajímavosti ze světa myslivosti. Nechyběli lovečtí psi, střílení ze vzduchovky nebo
brokovnice, vědomostní kvíz ze znalostí z přírody a také možnost opéct si nad ohněm
špekáček. V závěru Dne s myslivci byly vyhodnoceny tři nejlepší týmy z 1. i 2. stupně,
které dosáhly nejvyšího počtu bodů z vědomostního kvízu a byly oceněny sladkou
odměnou. Vnorovským myslivcům patří velký dík za organizaci.
Mgr. Iva Studničková
T-mobile Olympijský běh 20. 6. 2018
I v letošním roce se naše škola zapojila do Olympijského běhu. Mezinárodní
Olympijský den slavíme největší běžeckou akcí v České republice. V rámci T-Mobile
Olympijského běhu 2018 vyběhlo na různých místech přes 76 tisíc běžců – ať už jako
součást oficiálního závodu v tzv. zlatých, stříbrných či bronzových městech, ve školních
bězích nebo v rámci individuální výzvy v běžecké aplikaci. Historie Olympijského dne
sahá až do roku 1894, kdy byl založen Mezinárodní olympijský výbor. Na počest této
události se po celém světě každoročně pořádá Olympijský den, který oslavuje sportovní
aktivity všeho druhu. U nás se v rámci Olympijského dne pořádají pod záštitou Českého
olympijského výboru běžecké závody pro všechny věkové kategorie už od roku 1987.
Oslava v roce 2018 připadla na středu 20. června.
V horkém dnu plném sluníčka si naši žáci měřili síly v 5 kategoriích. První
kategorie žáci 1. třídy, II. kategorie -2. a 3. třída, III. kategorie žáci 4. A, 4. B a 5.tř, IV.
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kategorie – 6. A, B a 7. tř., a poslední, V. kategorie ve složení žáků 8. a 9. tříd. Z každé
třídy byli nominováni sportovci, kteří pak bojovali v individuálním závodě a také ve
čtyřčlenné štafetě. Každý, kdo se aktivně účastnil závodu, obdržel balíček od T- mobile
Olympijského běhu. Atmosféra celého dopoledne byla velmi příjemná, doprovázena
duchem fair play. Někteří žáci se odpoledne zúčastnili i hlavní závodu.
Mgr. Veronika Kuryviálová

Školní výlety v roce 2017/2018
1., 2. a 3. třída; ZOO Lešná
V pondělí 4. června vyrazili žáci první, druhé a třetí třídy do Lešné. Zde pro nás
byla připravena prohlídka zámku a výukový program o zvířatech. Dozvěděli jsme se
spoustu zajímavých informací o zakladatelích zámku z rodu Seilernů. Děti obdivovaly
starožitný nábytek, kulečníkový stůl, seznámily se s moderním vybavením zámku a
v zámecké kapli je zaujala barevná vitrážová okna. Po prohlídce zámku následovalo
povídání o vybraných zvířatech ze zoologické zahrady – zoborožcích, tučňácích,
mravenečníku. Zlatým hřebem programu byla zátoka rejnoků, kde se rejnoci hladili a
krmili. Při procházení zoologickou zahradou jsme zahlédli lachtany, bílé klokany, slony,
žirafy, plameňáky, tygra, kasuára a mnoho dalších pro nás známých i neznámých zvířat.
Každý z nás si z výletu odnesl spoustu zážitků.
Mgr. Michaela Plaširybová
4. A a 5. třída; Baťovo muzeum Zlín – Luhačovice
V úterý 5. 6. 2018 se žáci 5. a 4. A třídy spolu se svými třídními učiteli a paní
asistentkou vydali po stopách Tomáše Bati. Navštívili Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, které rovněž zajišťuje prohlídky 21. budovy, tzv. mrakodrapu, bývalé
administrativní budovy firmy Baťa, a to včetně vyjížďky historickým výtahem J. A. Bati.
Následovala prohlídka samotného muzea obuvi a seznámili jsme se také s filosofií výroby
a samotným životem zaměstnanců. Samostatnou expozici má i zlínské filmové studio,
jehož počátky jsou svázány s baťovskými reklamami, a jež se proslavilo především filmy
Karla Zemana.
Třetí částí v rámci této expozice jsou cesty legendárních československých cestovatelů
Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Posledním cílem bylo lázeňské město Luhačovice.
Zde jsme ochutnali vodu z pramene Aloiska, prošli promenádou a na ulici Dr. Veselého
zhlédli pamětní desky se jmény známých osobností, které toto město navštívily.
Mgr. Veronika Kuryviálová
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4. B; Putování po zajímavostech Vnorov a okolí
Třídní výlet 4. B byl v tomto školním roce poněkud netradiční. Jednak tím, že se za zážitky
necestovalo nikam daleko, ale také tím, že trasu výletu musely děti stále hledat. Cesta
vedla přes různá zajímavá místa v obci Vnorovy a Veselí n. Mor. Díky této strategii se děti
dozvěděly něco zajímavého o Orlovně ve Vnorovech, soše sv. Trojice, zazpívaly si u
„krajního domu“ v Zarazicích a nakonec své putování přes několik dalších zajímavostí
ukončily ve Veselském parku.
Mgr. Eva Motyčková

6. A a B; VIDA Brno
Dne 7. 6. 2018 žáci 6. A a 6. B tříd jeli na výlet do VIDA! Science centra. Na vlastní kůži
vyzkoušeli všechny interaktivní exponáty, které VIDA nabízí svým návštěvníkům
k dispozici ze čtyř tematických sekcí – Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Žáci si
mohli vyzkoušet moderovat počasí, jak vznikají vlny v moři, skákat po červených
krvinkách či zkoumat, jak proudí krev v těle, naučit se základy znakové řeči či poskytnout
první pomoc, pozorovat kosti z rentgenových snímků či brouky pod mikroskopem.
V otočné buňce si mohli vyzkoušet třeba také působení odstředivé síly a mnohé další. Na
naše žáky ovšem čekaly také dva programy – Science show v podobě chemické dílny
Ledolet, kdy byli přímými účastníky chemické laboratoře – pokusy se suchým ledem a
mohli ochutnat vyrobenou zmrzlinu, a také program Mag(net)ická přitažlivost o
magnetických vlastnostech látek. Žáci si vyzkoušeli, co všechno dokážou magnety a
odvezli si s sebou magnetický sliz, který si během programu s lektorem vyrobili.
Mgr. Iva Studničková
7. třída; Olomouc
Ve čtvrtek 7. června vyrazili sedmáci na školní výlet do Olomouce. První zastávkou byla
Pevnost poznání, což je interaktivní muzeum popularizace vědy v areálu Korunní
pevnůstky. Ve čtyřech stálých expozicích žáci objevovali různé přírodní a společenské
jevy. Během výukového programu nazvaného Kriminálka Olomouc se stali detektivy, kteří
měli za úkol vypátrat vraha krále Václava III. Potom navštívili Arcibiskupský palác, který
patří mezi významné raně barokní stavby na Moravě. Formou výukového programu
Arcibiskupský palác v kostce se žáci seznámili s historickými událostmi dějin Olomouce,
které se zde odehrály. Na závěr si prohlédli také olomoucký orloj, sloup Nejsvětější
Trojice a barokní kašny. Výlet provázelo krásné počasí a obohatil žáky o zajímavé
informace.
Mgr. Jitka Rosochová
8. třída; Ostrava
Ve čtvrtek 8. 6. 2018 se žáci 8. třídy vydali na školní výlet do Ostravy v doprovodu
paní učitelky Kuryviálové a svojí třídní, paní učitelky Pavkové. Program zahrnoval
nejdříve prohlídku muzea miniatur, Miniuni, s celou řada světoznámých staveb, jako
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například Eiffelova věž, egyptská pyramida či Big Ben. Druhým bodem programu byla
Dolní oblast Vítkovice se stominutovou prohlídkou vysokopecního okruhu včetně
vyhlídkové věže Bolt tower, při které se žáci dozvěděli fakta o historii Vítkovic, celého
areálu a hlavně cestu výroby železa. V závěru výletu proběhla návštěva novoradniční věže
s komentovanou prohlídkou a vyhlídkou do okolí a procházka centrem Ostravy.
Mgr. Vladimíra Pavková
9. třída; Štramberk, Hukvaldy
Náš dvoudenní školní výlet jsme uskutečnili ve dnech 13. -14. června 2018 pod
vedením paní učitelky třídní Smieškové a paní učitelky Tomanové. První den jsme se hned
ráno vypravili vlakem do Štramberka. Jeskyně Šipka, muzeu s výstavou obrazů Zdeňka
Buriana, expozice terarijních zvířat – to všechno se nám ve Štramberku líbilo a
samozřejmě jsme si nenechali ujít výhled ze štramberské trúby. Nakoupili jsme domů
štramberské uši a odjeli se ubytovat do Frenštátu pod Radhoštěm. V Liščím mlýně jsme se
nenudili – volejbal, fotbal, posezení a zpěv u táboráku nám nezkazil ani mírný déšť.
Druhý den byl naším cílem třetí největší hrad naší vlasti – hrad Hukvaldy.
Prohlídka i rozhled po kraji stály za to. Při procházce oborou jsme měli možnost vidět
daňky i památník Leoše Janáčka – známou lišku Bystroušku. Unaveni a plni zážitků i
dobré pohody, kterou jsme si společně užili, jsme se ve večerních hodinách vrátili domů.
Mgr. Marta Smiešková

Spolupráce školy s dalšími subjekty
Práce SRPŠ
Nejbližším partnerem školy je Spolek rodičů a přátel školy, který opět zorganizoval spolu
se zaměstnanci školy tradiční ples SRPŠ s předtančením žáků 9. ročníku. Na svých
pravidelných schůzkách společně řešíme problémy, týkající se chodu školy a organizace
školního roku.
Kromě toho SRPŠ finančně podporuje mnohé aktivity školy, zejména přispívá na vstupné
žáků na různé koncerty a besedy, jízdné pro žáky na různé soutěže a odměny pro žáky
na konci školního roku.
Spolupráce se zákonnými zástupci žáků
Převážně kladný vztah zákonných zástupců žáků ke škole vyplývá zejména z dobré
informovanosti o životě školy, která je zajišťována jednak pravidelnými písemnými
informacemi v žákovských knížkách, jednak prostřednictvím školního časopisu Střípek a
informacemi na www stránkách školy, jednak pravidelnými schůzkami učitelů s rodiči.
V případě řešení kázeňských problémů žáků pokračujeme v individuálním setkávání
rodičů, žáků a vyučujících s výchovným poradcem, případně s vedením školy. Již tradičně
pořádáme pro rodiče nastávajících prvňáčků informační schůzku. Již čtvrtým rokem
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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 2017
Celkové výnosy = 16 208 484,51 Kč
z toho:
účelová dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání
účelová dotace z MŠMT zvýšení mezd UZ 33052
účelová dotace z MŠMT podpora plavání v ZŠ UZ 33070
účelová dotace z MŠMT zvýšení platů neped.zaměst. UZ 33073
účelová dotace OP VVV Škola pro všechny UZ 33063
neinvestiční příspěvek od Obce Vnorovy
neinvestiční příspěvek od Obce Vnorovy - Projekt Bezpl.strava
neinvestiční příspěvek od Obce Vnorovy - Asistent pedagoga 1.tř.
čerpání fondů
příjmy z prodeje služeb (stravné)
ostatní příjmy (tržby za prac.sešity,dopravu-hradí žáci,SRPŠ...)
výnos z prodeje dlouhodob.hmotného majetku
úroky na bank.účtech
školné družina
hospodářská činnost, prodej služeb-stravné

11 803 681,00 Kč
210 949,00 Kč
26 600,00 Kč
49 666,38 Kč
236 202,00 Kč
1 800 000,00 Kč
20 282,00 Kč
60 000,00 Kč
45 442,60 Kč
932 433,00 Kč
153 785,00 Kč
1 500,00 Kč
876,53 Kč
34 860,00 Kč
832 207,00 Kč

16 208 484,51 Kč
Celkové náklady = 16 147 715,38 Kč
z toho: hlavní činnost
náklady na platy pracovníků z MŠMT
náklady na platy pracovníků z provozu ŠK včetně odvodů
náklady na platy asistenta pedagoga 1. třída
platy - ostatní osobní náklady
RP Zvýšení platů ped. prac. UZ 33052 vč. odvodů
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8 452 240,00 Kč
54 134,54 Kč
60 000,00 Kč
18 000,00 Kč
210 949,20 Kč
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RP Podpora plavání v ZŠ UZ 33070
RP Zvýšení platů neped. prac. UZ 33073 vč. odvodů
fond odměn a rezervní fond
zákonné odvody sociální a zdravotní pojištění
ONIV učebnice, majetek, ochranné oděvy, zdrav. prohl., DVPP
odvody FKSP (2 % z hrubých mezd)
OP VVV Škola pro všechny UZ 33063
výdaje na uč. 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 (tržby za prac. sešity, dopravu-hradí žáci, SRPŠ)
školní družina bez energie

26 600,00 Kč
49 666,38 Kč
19 139,60 Kč
2 875 456,00 Kč
288 337,52 Kč
169 647,28 Kč
236 202,00 Kč
30 063,30 Kč
947 865,00 Kč
456 197,83 Kč
88 715,03 Kč
581 436,65 Kč
216 149,78 Kč
70 671,01 Kč
276 523,38 Kč
17 927,91 Kč
52 877,19 Kč
153 785,00 Kč
21 703,00 Kč

15 374 287,60 Kč
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
ost. spotřeba materiálu
spotřeba el. energie, plyn, voda
ostatní služby

202 377,00 Kč
67 936,00 Kč
838,00 Kč
4 007,54 Kč
405 494,91 Kč
13 996,41 Kč
58 376,00 Kč
20 401,92 Kč

773 427,78 Kč
Výsledek hospodaření:

60 769,13 Kč

Dne: 15. 2. 2018
Zpracovala: Motyčková Klára

XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
V loňském školním roce jsme podali žádost v rámci výzvy Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I k předkládání žádostí o podporu
zjednodušených projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Náš
projekt byl schválen, nyní probíhá jeho realizace.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků a pomůže škole při společném vzdělávání žáků.
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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 2017/2018 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 II. 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.
XV. Zhodnocení a závěr
Součástí práce celého pedagogického sboru byla ve školním roce 2017/2018 realizace
školního vzdělávacího programu v 1. až 9. ročníku. Aktivně jsme se zapojovali do přípravy
žáků na vědomostní i sportovní soutěže, organizaci mimoškolních akcí jak poznávacího a
naučného, tak i zábavnějšího charakteru. Naše akce jsou prezentovány ve školním
časopise Střípek, na www stránkách školy a v obecním zpravodaji Informační listy.
Spolupráce se zástupci zřizovatele, členy Školské rady i SRPŠ je velmi dobrá. Vždy se na
ně můžeme obrátit se svými požadavky, společně řešíme problémy, které se týkají chodu
školy a problémů našich žáků. Poděkování za vstřícnost a pomoc patří také všem rodičům,
kteří se podíleli na přípravě celoškolních akcí.
Ve Vnorovech dne 1. 9. 2018
Tato Výroční zpráva o činnosti byla schválena Školskou radou dne 28. 8. 2018
a projednána s pracovníky školy dne 1. 9. 2018.

PhDr. Hana Tyllichová
ředitelka školy
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