
Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace

Bílovská 78, 691 01  Moravský Žižkov

a.  Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01  Moravský Žižkov

Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová

Školní družina ( 118400282 )

Školní klub       ( 118401122 )

b. Úplné školy

Školní rok 
2007/2008

Počet tříd
Celkový počet 
žáků

Počet žáků na
jednu třídu

celkem
        

z toho
spec. vyrovnávacích

1. stupeň 5 ------ ------------------ 67 13,4
2. stupeň 4 ------ ------------------ 79 19,8
Celkem 9 ------ ------------------ 146 16,2

d. Celkový počet žáků v 1. ročníku:        10 žáků
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích):  11,25

e. Rada školy zřízená dle §17a, odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění : ANO

f. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku
Základní škola 16847/96-2 2.-5., 7.-.9.
Školní vzdělávací program, Škola základ života 79-01-C/01 1.,6.

h. ŠD, která je součástí základní školy
ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD

celkem 1 25 fyz. 1/ přepoč. 0,75

i. Školní klub
ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK
celkem 3 42 fyz.   3   



Část II.

Údaje o pracovnicích školy

1.Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.139/1997 Sb.
Celkový počet pedagogických pracovníků     14/12,98 100%/92,7 %
Z toho odborně způsobilých     11 /10,55 100% / 95,9 % 

2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2007/2008 
nastoupili na školu:    0     

3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2007/2008 
nastoupili na školu:       0   

4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2007/2008 
odešli ze školy:        1

5. Věkové složení učitelů
Učitelé

Věk Muži Ženy
do 35 let - 2
35-50 let 2 7
nad 50 let - 3
Pracující důchodci nepobírající důchod - -
Pracující důchodci pobírající důchod - -
Rodičovská dovolená - -
Celkem 2 12

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků

            Výuka chemie dnes a zítra 1
            Školení ved. zaměstnanců v PO a BOZP 1
            Spisová a archivační služba 1
            Čtení a psaní ve 4. a 5. ročníku 1
            BOZP                             17
            Činnosti ve výuce čtení a psaní v 1. ročníku 1
            Kurz první pomoci 17
            Poruchy chování a možnosti jejich zvládání 1

Celkem 23
  

      

      
       

7. Romský asistent: ( ANO/NE )..........NE
    Jiný asistent:......................................ANO



Část III.

Výsledky výchovy a vzdělávání

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků v 1.pololetí

Ročník Počet 
žáků

Prospělo s 
vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikován

1. 10 10 0 - -
2. 16 3 3 - -
3. 11 10 1 - -
4. 15 12 3 - -
5. 15 7 8 - -

Celkem za I. stupeň 67 42 15 - -
6. 16 6 10 - -
7. 22 6 12 3 1
8. 20 8 12 - -
9. 21 8 13 - -

Celkem za II. stupeň 79 28 47 3 1
Celkem za školu 146 70 62 3 1

Snížený stupeň z chování:
Stupeň z chování Počet % z počtu všech žáků

2 5 3,27
3 0 0

2. Celkové hodnocení a klasifikace žáků v 2.pololetí

Ročník Počet 
žáků

Prospělo s 
vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikován

1. 10 10 0 - -
2. 16 10 6 - -
3. 11 7 4 - -
4. 15 11 4 - -
5. 16 8 8 - -

Celkem za I. stupeň 68 46 22 - -
6. 16 4 12 - -
7. 22 8 12 2 -
8. 20 9 11 - -
9. 21 6 15 - -

Celkem za II. stupeň 79 27 50 2 -
Celkem za školu 147 73 72 2 -

Snížený stupeň z chování:
Stupeň z chování Počet % z počtu všech žáků

2 2 1,36 %
3 0 0



3. Celkový počet neomluvených hodin na škole:   6   průměr na jednoho žáka: 0,041

4. Údaje o přijímacích řízení na školu, uvedenou v přihlášce na 1. místě

Školní rok 2007/2008

Gymnázia

SOŠ SOU4 leté 
studium

6 leté 
studiu

m

8 leté 
studium

Počty žáků
Přihlášených 6 0 0 4 11

Přijatých 6 100% 0 0 100% 4 100% 11 100%

5. Počet absolventů ZŠ
Ročník Počet žáků % z celkového počtu všech žáků

9. ročník 21 14,29 %
nižší ročník 0   0,0 %

Celkem 21 14.29 %

Část IV.

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2007/2008 neproběhla na škole kontrola ze strany České školní inspekce.



Část V.

Rozhodnutí ředitele

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle zákona 561/2004 Sb. O předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání ( Školský zákon) § 36, § 37. 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání
O odkladu povinné školní docházky 4 0
O dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0
Další dle § 3, odst.2,zákona č. 564/1990 Sb., v platném znění 0 0

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2007/2008 – 14

Část VI.

Další údaje o škole

Kroužky při ZŠ
Název kroužku Počet kroužků Počet žáků
Pěvecký 1 21
Country tance 1 10
Jóga 1 15

Školní akce a soutěže v roce 2007/2008



září 2007
- Vystoupení taneční školy Yamaha
- Přednáška pro žáky 4. a 5.r. - protidrogová prevence

říjen 2007
- Beseda o jižní Africe
- Běh Boba Zháňala – štafetový běh, 5.místo
- Veletrh vzdělávání Břeclav
- výstava Artšot
- Veletrh vzdělávání v Hodoníně

listopad 2007
- zájezd na divadelní představení do Brna – Fame
- přednáška – výchova ke zdraví 3.,4.,5.r.
- Bible a my, okresní kolo – 1. místo J.Petrů, 2.místo V.Petrů
- beseda s žáky Gymnázia Břeclav

prosinec 2007
- exkurze tiskárna Moravia press
- vánoční malování – soutěž MŠMT
- velký vánoční projekt
- velké vánoční  odpoledne
- florbalový turnaj – Břeclav – 4.místo
- vánoční vysílání školního rozhlasu 

leden 2008
- hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9.tříd

březen 2008
- olympiáda ČJ
- Lidice pro 21.století - soutěž

duben 2008
- zájezd na divadelní představení Na skle malované, Brno
- olympiáda M, školní kolo
- Pythagoriáda 6.r.
- Pěvecká soutěž Na tú našu notečku
- návštěva krytého bazénu Břeclav

květen 2008



- Mc Donalds Cup, 6.místo
- návštěva knihovny – Josef Lada
- keramická dílna
- školní vlastivědné zájezdy

červen 2008
- školní vlastivědné zájezdy
- zájezd k moři 2008
- slavnostní ukončení školního roku 2007/2008

Část VII.



Poradenské služby v základní škole

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)

a) počty
                                             Fyzický počet        kvalifikace, specializace      dosažené vzdělání
Výchovný poradce                          1                  studium vých.poradenství            VŠ  
školní metodik prevence                 1                  seminář                                         VŠ

                                                          úvazek         kvalifikace,specializace    dosažené vzdělání
školní psycholog                                 -                               -                                     -
školní speciální pedagog(netřídní)      -                              -                                      -

a) věková struktura
                                              Do 35 let              30-50 let        50 let-důch.věk/z toho důchodci 
Výchovný poradce                    -                           1                             -
školní metodik prevence           -                           1                             -
školní psycholog                       -                           -                             -
školní speciální pedagog           -                           -                             -

a) další vzdělávání poradenských pracovníků
Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace pracovníků:
- výchovný poradce:            - vysokoškolské vzdělání
- školní metodik prevence:  seminář „Prevence šikany“
- školní psycholog:               - -
- školní speciální pedagog:    - -

2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách

a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne KrÚ JmK)

- uveďte program, grant :              ---------------

3. Individuální integrace
Ročník Počet žáků

2.  1
3.  1 
7.                             1

Celkem                                                    3



Minimální preventivní program drogové prevence a prevence sociálně 
patologických jevů

Plán práce na školní   rok   2007/2008  

Minimální preventivní program v oblasti drogové prevence a prevence sociálně patologických jevů 
má naše škola vypracovaný již od školního roku 2000/2001. Cíle programu zůstávají, snažíme se 
předávat mladé generace poselství, že užívání drog a obecně pak rizikové chování není a nemůže 
být společensky přijatelnou formou chování. Proto se snažíme o upevňování morálních hodnot a 
odmítání všech forem sebedestrukce a projevů agresivity. To zahrnuje:

- rozvoj příznivého klimatu ve škole – estetičnost prostředí, péče o třídu
- rozvoj humanistických postojů – úcty, důvěry, snášenlivosti, empatie
- možnost svěřit svá přání a potřeby prostřednictvím schránky důvěry

Program budeme nadále provádět v rámci výuky a výchovné práce systematicky, pružně a 
promyšleně ve všech předmětech, dále tomuto problému věnujeme celou zájmovou činnost žáků – 
školní družina, školní klub, kurz JA.

Plánované akce:

Přednášky a besedy:
V měsíci září už proběhla beseda s názvem „ Jak si uchovat zdraví“, pro žáky 4. – 5. ročníku a 1. 
11. proběhne pro žáky 3. ročníku. Cílem bylo upevnit chápání pojmu zdraví jako pohody tělesné, 
duševní a sociální.

Po loňské úspěšné besedě s představiteli Městské policie, připravujeme další setkání – besedu 
s názvem „Kriminalita mládeže“. Akce se zúčastní žáci II. stupně.

rozmáhá se problém kouření žáků (mimo budovu školy), proto zařadíme pro žáky I. i II. stupně 
program, který nabízí Zdravotní ústav Břeclav – „Prevence a důsledky kouření“.

Jako každoročně i letos, ve spolupráci BESIP s Městskou policií, se uskuteční dopravní výchova 
s cílem co nejlépe si osvojit dopravní předpisy a bezpečné chování na silnici.

Pro žáky vyšších ročníků jsme zařadili besedu na téma drogy, AIDS a vztahy, garantem je Doc. 
MUDr. Jana Hamanová z institutu pro postgraduální vzdělávání.



Hodnocení Minimálního preventivního programu

Cílem MPP je v maximální míře omezit působení nežádoucích vlivů na mládež, zvýšit odolnost dětí 
vůči sociálně patologickým jevům, které ohrožují zdraví, osobnostní a sociální vývoj.
MPP prostupuje celým vyučovacím procesem se zvýšeným důrazem na občanskou výchovu, 
rodinnou výchovu, ŠD, ŠK, atd.
Při uplatňování MPP usilujeme u žáků také o:

- snižování agresivity
- sebeovládání
- zlepšování komunikačních schopností
- umění řešit problém
- navazování pozitivní atmosféry
- atd.

K dosažení lepších výsledků pořádáme různé aktivity, které mají charakter většinou jednorázových 
akcí (besedy, přednášky, komponované pořady, videoprojekce, atd.), popř. dlouhodobých 
programů primární prevence.
Např. projekty:

- Zdraví životní styl
- Zdravá výživa
- Kouření a já
- Ajaxův zápisník (dopravní výchova)

Z plánovaných akcí se letos uskutečnila beseda s názvem „Jak si uchovat zdraví“ pro žáky 3. – 5. 
ročníku s cílem upevnit chápání pojmu zdraví jako pohody tělesné, duševní a sociální. Opět 
proběhla dopravní výchova ve spolupráci s Městskou policií s cílem co nejlépe si osvojit dopravní 
předpisy a bezpečné chování na silnici. Ostatní plánované akce z důvodu zkrácení školního roku se 
překládají do dalšího školního roku..

Školní metodik prevence spolupracuje s rodiči žáků, vedením školy, ostatními pracovníky školy, 
PPP Břeclav, policií, atd.

Výskyt sociálně patologických jevů ve škole

Věk Počet případů
Návykové látky – kouření (v budově školy) 11 – 15 let 0
Návykové látky – alkohol 0
Záškoláctví 0
Šikana 11 let 1
Ničení školního majetku 13 let 3

Řešení sociálně patologických jevů zůstává na naší škole stále jednou z priorit.
V žádném případě nechceme nežádoucí jevy, kterých se někteří naši žáci dopouštějí zlehčovat, 
popřípadě je přecházet, ale snažíme se o důrazné řešení těchto nežádoucích jevů… Někteří naši žáci 
žijí dvojím životem. Ve škole jsou bezproblémoví, na veřejnosti se však chovají nepřiměřeně – 
kouří, hrubě se vyjadřují, ničí cizí majetek. Přestože tyto nežádoucí jevy mimo školu nemůžeme 
kázeňsky postihovat, snažíme se i na tyto události přiměřeně reagovat. např. oznámením rodičům, 
pohovory se žáky.



Plán výchovného poradce

Školní rok 2007/2008

Konzultační hodiny pro žáky
úterý 9:40 – 10:00 hod.
čtvrtek 8:55 – 10:00 hod.

Konzultační hodiny pro rodiče
pondělí od 15:30 hod. po telefonické domluvě

Konzultační hodiny pro učitele
Dle potřeby

I. Oblast výchovných a výukových obtíží
- s vyučujícími 1. a 2. stupně, zvlášť s učiteli ČJ se podílet na despitáži dětí odchylujících se 

od normy – konzultovat s nimi soubor opatření (jednání s rodiči ohledně domácí přípravy, 
vyšetření v PPP či lékařské vyšetření, poradenské rozhovory u výchovného poradce)

- pomáhat při řešení konfliktních situací ve škole (U - Ž, Ž – Ž, U – R)
- děti s SVPU navrhovat k zařazení do dyslektického kroužku, sledovat postup nápravy
- s PPP vést U a R k realizaci navržených opatření konzultace s U a R
- podílet se na zpracování IVP a další dokumentace pro integrované Ž, pro žáky pocházející 

ze složitých rodinných podmínek, vyřizovat organizační náležitosti integrací
- sledovat žáky pocházející ze složitých rodinných podmínek
- vést databázi integrovaných Ž, kontakt s PPP a SPC, s krajským úřadem
- ve spolupráci s vedením školy a učiteli se podílet na výchovných programech zaměřených 

na nápravu problematických žáků a řešení kázeňských problémů

II. Oblast práce s nadanými dětmi
- nadané žáky pomáhat zapojovat do soutěží a olympiád, spolu s třídními učiteli sledovat 

jejich rozvoj

III. Oblast prevence nežádoucích patologických jevů
- věnovat pozornost záškoláctví, problematice drog, alkoholu, trestné činnosti, šikany (spolu 

s metodikem prevence)
- nežádoucí jevy řešit

IV. Oblast profesionální orientace
- vést žáky k mimoškolní práci tak, aby její struktura odpovídala jejich profesním zájmům
- poskytovat poradenskou činnost pro žáky a rodiče při volbě povolání
- pečlivě řešit tuto otázku u žáků s SVPU, zjišťovat profesní zájmy, konzultovat s rodiči
- seznamovat žáky s náborovými a programovými materiály SŠ a OU, popularizovat veletrhy 

vzdělávací nabídky v Břeclavi, Hodoníně a Brně, v rámci VP organizovat návštěvy těchto 
veletrhů

- vyplnění přihlášek s žáky 9.r.
- zodpovědnost za správné vyplnění a včasné odeslání přihlášek žáků 9.r.
- poskytovat informace R a Ž při odvolacím řízení
- podílet se na tvorbě tématického plánu učiva volby povolání a pomáhat učiteli v oblasti 

volby povolání
- návštěvy IPS ÚP v Břeclavi, informace Ž a R o trhu práce, informace z ÚP



- exkurze žáků

Srpen
- podklady pro integraci, organizační záležitosti

Září
- příprava plánu práce
- zkontrolovat termíny vyšetření žáků s SVPU, objednat vyšetření
- příprava a koordinace individuálních vzdělávacích plánů žáků s SVPU a SVPCH – 

s třídními učiteli a ředitelstvím školy
- spolupráce s učiteli na tvorbě tematických plánů se zaměřením na volbu povolání (OV, RV, 

PČ) v 8. a 9.r. a koordinace informací žáků spojených s volbou povolání (pro všechny 
ročníky)

- příprava IVP pro integrované žáky, projednání, odeslání

další úkoly:
- upozornit žáky 8. a 9.r. na důležitost prospěchu pro výběr školy, výstupní hodnocení
- upozornit žáky 8. a 9.r. na informace na nástěnce k volbě povolání
- zapsat do ŽK informace o konzultačních hodinách VP

Říjen
- návštěva akce Veletrh vzdělávací nabídky v Hodoníně se žáky 8. a 9.r.
- za jištění podkladů pro vyšetření a kontrolní vyšetření v PPP
- informování žáků 9.r. o studijních a učebních možnostech (nástěnky, individuální 

konzultace, ve vyučování)
- schůzka pro rodiče žáků 9.r. se zaměřením na volbu povolání, informace k přípravě, 

přijímacím zkouškám, dnům otevřených dveří atd.

Listopad
- návštěva Veletrhu vzdělávací nabídky se žáky 9.r. v Břeclavi
- průzkum 1. volby u žáků 9.r.
- zkontrolovat prospěch problémových žáků za uplynulé období
- čtvrtletní pedagogická rada
- promluvit se žáky, kteří mají problémy (prospěch, poznámky)

Prosinec
- zkontrolovat seznam žáků s SVPU, objednat nová vyšetření
- kontrola informovanosti rodičů žáků se slabým prospěchem či zhoršeným chováním
- sledovat plnění individuálních plánů
- návštěva IPS ÚP Břeclav žáků 9.r.

Leden
- rozdání přihlášek žákům 9.r. a 5.r. (případně zájemcům ze 7.r), vyplnění přihlášek
- pololetní pedagogická rada – kontrola nadaných žáků, prospěchu a chování problémových 

žáků a žáků s SVPU
- tvorba přehledů pro TU a ŘŠ
- podílet se na posuzování školní zralosti, informace pro rodiče budoucích prvňáčků, 

projednání případných odkladů s rodiči (odkaz na PPP)

Únor – březen
- vyplňování přihlášek, jejich kontrola a odeslání, výstupní hodnocení



Duben
- třídní schůzky
- informace žáků a rodičů v odvolacím řízení a dalších kolech
- pomoc konkrétním žákům ve 2. a dalších kolech přijímacího řízení, konzultace s jejich 

rodiči

Květen
- hodnocení žáků s SVPU a SVPCH za 2. pololetí
- kontrola informovanosti rodičů žáků se slabým prospěchem či chováním
- hodnocení IVP u integrovaných žáků, objednání k převyšetření, sjednání s rodiči

Červen
- hodnocení IVP u integrovaných žáků, objednání k převyšetření, jednání s rodiči
- dokončení přehledu o umístění všech žáků 9.r.
- tvorba přehledu pro učitele a ředitele školy
- zhodnocení plánu práce výchovného poradce, příprava následujícího školního roku

Mgr. Iva Sovová
výchovný poradce

V Moravském Žižkově dne 1. 9. 2007

 



Zhodnocení práce výchovné poradkyně za rok 2007/2008

V oblasti profesní orientace jsem se jako každoročně věnovala zvláště žákům 9. ročníku, se kterými 
jsem 1. 10 a 18. 10. 2007 navštívila Veletrh vzdělávání v Břeclavi a v Hodoníně. Návaznou akcí 
doplňující jejich informace pro správnou 1. volbu byla 20. prosince návštěva IPS při Úřadu Práce 
v Břeclavi.  Kromě tradičních materiálů  mohli  žáci  letos využít  i  Informační  systém o uplatnění 
absolventů  škol  na  trhu  práce  (NVOV) a  zakoupili  jsme  licenční  program pro  volbu  povolání 
určený pro žáky a rodiče, který byl využíván v hodinách zaměřených nevolbu povolání. V rámci 
evaluace  a  získání  informací  jsme  se  zapojili  též  do  projektu  CERMAT  Hodnocení  výsledků 
vzdělávání žáků 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.  Tento projekt byl  rodiči i 
žáky velmi kladně hodnocen i pro získání informací o studijních výsledcích v celorepublikovém, 
pří.  krajském  měřítku  ještě  před  přijímacími  zkouškami.  Všichni  žáci  byli  přijati  ke  studiu 
zvoleného oboru v 1. kole. Žáci 7., 8., a 9. ročníku též navštívili tiskárnu Moraviapress v Břeclavi a 
žáci 9.r. Gumotex Břeclav.

V oblasti prevence nežádoucích patologických jevů jsem se podílela na řešení problémů s kouřením 
některých žáků a jako vyučující rodinné výchovy i na projektu Já a droga.

Podílela jsem se na řešení výukových či výchovných problémů (viz. plán práce) spolu s vedením 
školy  a  učiteli,  pomáhala  a  sledovala  všechny  integrované  žáky.  Rezervou  mého  působení 
v letošním školním roce byla oblast práce s nadanými dětmi, myslím, že některé by mohly být více 
zapojeny do soutěží a projektů.

Pravidelně  se  zúčastňuji  seminářů  pro  výchovné  poradce  pořádané  PPP  Břeclav  a  dále  jsem 
absolvovala seminář Poruchy chování a možnosti jejich zvládání akreditovaný MŠMT.

Každoročně organizuji Český den proti rakovině v Moravském Žižkově.

Mgr. Iva Sovová, výchovná poradkyně

V Moravském Žižkově
26. 9. 2008



Část IX.

Zhodnocení a závěr

Ve školním roce 2007/2008 z celkového počtu 146 žáků prospělo s vyznamenáním v 1. pololetí 70 
dětí, 62 žáků prospělo a neprospěli 3 žáci. Jeden z žáků nebyl klasifikován. Ve 2. pololetí prospělo 
s vyznamenáním 73 dětí, 72 žáků prospělo a neprospěli 2 žáci.

Z tohoto hodnocení  vyplývá,  že  metody práce,  odbornost  pedagogického sboru i  zavedení  části 
výuky dle  vlastního  ŠVP Škola základ  života  jsou slibné.  Po stránce  výchovné snížený stupeň 
z chování byl loni udělen pěti žáků, což z celkového počtu žáků činí 3,27 % v prvém pololetí, ve 
druhém pololetí 2 žákům, což činí 1,36 % z celkového počtu žáků. Porušení pravidel vnitřního řádu 
školy  řešíme  s žáky  i  s rodiči  průběžně,  ať  už  formou  pohovoru,  sankcí,  či  zapojení  do 
mimoškolních akcí, např. prací ve školním klubu a zájmových kroužcích. Školní klub měl 3 sekce, 
zájmové kroužky pracovaly ve 3 sekcích. Z 21 vycházejících žáků 9. ročníku šlo studovat 10  žáků, 
11  žáků  bylo  přijatých  na  střední  odborné  učiliště.  Integrováni  byli  3  žáci.  Žáci  byli  svými 
pedagogy  připraveni  i  do  olympiád  jazyka  českého  a  matematiky  okresního  formátu,  dále 
sportovních utkání, soutěží ve zpívání, malování.

Žáci  navštívili  akce  věnované  volbě  povolání,  přednášek  ke  zdraví,  zdravému životnímu stylu, 
protidrogové prevenci, keramické dílny, čili v rámci možností jsme pokryli v rámci výuky navíc jak 
sféru humanitní, přírodovědnou, uměleckou tak i naučnou a rukodělnou.

V loňském školním roce jsme pracovali pod kontrolou obecního úřadu – finanční komise, hlavního 
hygienika,  závodního  lékaře,  škola  pracovala  bez  kontroly  ČŠI.  Spolupráce  s rodinou  a  i  s 
veřejností proběhla formou 2 plenárních schůzí RR, 3 třídních schůzek, konzultačních hodin, dále 
velkým vánočním programem spojeným s projektovým vyučováním, a pobytovým zájezdem k moři 
pro rodiny s dětmi v červnu 2008.

V oblasti investic jsme vyčerpali částku 1 329 936,- Kč na nové sociální zařízení v budově školy.

Snahou všech pedagogů a snahou zřizovatele je udržet školu v stávající podobě i přesto, že průměr 
žáků klesá.  OÚ v naší  obci školu podporuje, zvelebuje pro generaci  stávající  i  příští,  kdy škola 
zaznamená opět dorovnání v počtu dětí do celostátního průměru.

Mgr. Irena Homolová, ředitelka školy

V Moravském Žižkově, dne 26. 9. 2008


