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Školní družina ( 118400282 )
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b. Úplné školy
stav k 1.9.2008

Školní rok 
Počet tříd

Celkový počet Počet žáků na

celkem z toho
spec. vyrovnávacích

1. stupeň ------ ------------------ 63 13
2. stupeň ------ ------------------ 74 19
Celkem ------ ------------------ 137 15

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

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 3.-5.r., 8.-9.r.
Školní vzdělávací program, Škola základ života, 
79-01-C/01 Základní škola                                                                              1.-2.r., 6.-7.r.

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 4 49 fyz.   3



Část II.

Údaje o pracovnicích školy

1.Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.139/1997 Sb.
Celkový počet pedagogických pracovníků/ úvazky     14 12,98
Z toho odborně způsobilých/bez odborné 
způsobilosti

    11   2,63

2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2008/2009 
nastoupili na školu:    0    

3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2008/2009 
nastoupili na školu:       0   

4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2008/2009 
odešli ze školy: 0   

5. Věkové složení učitelů
Učitelé

Věk Muži Ženy
do 35 let         -     2
35-49 let         2     5
nad 50 let         -     3
Pracující důchodci nepobírající důchod         -     1
Pracující důchodci pobírající důchod         -     -
Rodičovská dovolená         -     1
Celkem        2     12

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

                    Školení vychovných poradců 1
                    ŠVP 5
                    Metodik prevence, škodlivost kouření 1
                    Příprava předškoláka 2
                    Vandalismus 1
                    BOZP                             17
                    Kurz AJ 5 
                    Školení ČMOS 1
                                                    

 
Celkem 33

  
      



      
       

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

8 Správní zaměstnanci : školnice 1
9    uklizečka 1
10    účetní, hospodářka 1

Část III.

Výsledky výchovy a vzdělávání

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků v 1.pololetí
Ročník Počet 

žáků
Prospělo s 
vyznamenáním

Prospělo 
bez

Neprospělo 
bez

neklasifikován

1. 10 10 -
2. 10 10 -
3. 14 12 2 -
4. 11 8 3 -
5. 15 10 5 -

Celkem za I. stupeň 60 50 10 -
6. 15 5 10 -
7. 17 4 13 1
8. 20 6 12 2 -
9. 21 9   8 4 -

Celkem za II. stupeň 73 24  43 6 1
Celkem za školu 133 74 53 6 1

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

2 3 2%
3 0 0



2. Celkové hodnocení a klasifikace žáků v 2.pololetí
Ročník Počet 

žáků
Prospělo s 
vyznamenáním

Prospělo 
bez

Neprospělo 
bez

Neklasifik.

1. 10 10 - -
2. 10 10 - -
3. 14 10 4 - -
4. 11 9 2 - -
5. 15 9 6 - -

Celkem za I. stupeň 60 48 12 - -
6. 15 7 8 -
7. 17 4 13 -
8. 20 7 12 1 -
9. 21 8 13 -

Celkem za II. stupeň 73 26 46 1 -
Celkem za školu 133 74 58 1

(nehodnocen)
-

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

2 1 0,7%
3 0 0

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

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

4 leté 
studium

6 leté 
studium

8 leté 
studium

Počty žáků
Přihlášených 4 2 12 5

Přijatých 4 2 12 5

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

9. ročník 21 16%
nižší ročník   2 2%

Celkem 23 18%



Část IV.

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2008/2009 proběhla na škole kontrola ze strany České školní inspekce.
Viz příloha.

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

Základní školy

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2008/2009 - 14



Část VI.

Další údaje o škole

Kroužky při ZŠ
Název kroužku Počet kroužků Počet žáků
Jóga 1 15
Sborový zpěv 1 20
Hra na flétnu    2                                                  6

Akce   š  koly  

Září 
− Strojírenský veletrh Brno, veletrh odborného vzdělávání
− keramická dílna

Říjen
− školní kolo v přespolním běhu
− Evropská soutěž „ Právoi dětí na ochranu“
− Okresní kolo v přespolním běhu
− Štafetový běh Boba Zháňala v Hruškách 2.místo
− Florbalový turnaj – Podivín 6.místo
− Astronomická olympiáda – školní kolo
− keramická dílna

−
−

Listopad
-     školní kolo florbal 
-     IPS ÚP, volba povolání
-     Drakiáda
-     Návštěva Veletrhu práce Hodonín

Prosinec



- Velké vánoční odpoledne
- Vánoční dílny - projekt
- Den pro zdraví
- Florbalový turnaj Šitbořice 2.místo
- finále školního kola - fotbal

Leden
- školní kolo MO
- okresní kolo MO 8.místo
- školní kolo CHO
- okresní kolo CHO 12.místo

Únor
- okresní kolo ve šplhu 2.místo
- přátelský zápas ve florbalu ( Prušánky)
- zájezd na divadelní představení Bídníci
- recitační soutěž – 1.stupeň 

-
Březen

- Pythagoriáda
- zájezd na výstavu Tutanchamon
- výstava Muzeum Břeclav – Z.Burian
- prodej píšťalek pro nadaci ( postižené děti)
- Florbal – okrskové kolo
- Kopaná – okrskové kolo

-

Duben
− Minikopaná – okrskové kolo 2.místo
− Coca cola cup, Velké Pavlovice
− beseda nad knihou v obecní knihovně
− okresní kolo v atletice      2.místo
− Setkání s uměním – soutěž      1.místo
− akce Barevný týden

Květen
- prodej samolepek pro postižené děti
- krajské kolo v atletice      1.místo
- Květinový den
- McDonald cup, Břeclav
- okresní finále . Minikopaná
- Hantály – exkurze + fotbalový turnaj
- výlet na kolech – Janohrad, Minaret Lednice
- výstava prací na Dni řemesel
- výstava prací žáků – Letecké modely
- výlet na koupaliště Břeclav
- návštěva v MŠ
- exkurze – planetárium Brno+Antropos
- návštěva knihovny

-



Červen
− finálový turnaj v kopané – Hantály
− 1.ročník Školní olympiády v atletice
− Celostátní přebory v lehké atletice 
− návštěva divadelního představení v Brně – divadlo Radost
− zájezd k moři- Pakoštane 2009

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
Asistent pedagoga                           1                  střední pedagogická škola            SŠ

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

a) věková struktura
                                              Do 35 let              30-49   let          50 let-důch.věk/z toho důchodci 
Výchovný poradce                    -                          1                                -
školní metodik prevence           -                          1                                -
školní psycholog                       -                           -                                -
školní speciální pedagog           -                          -                                 -
Asistent pedagoga                     -                          -                                 1

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
                                                                4.                                              1
                                                                8.                                              1
                                                                
Celkem                                                                                                    2                

Část VIII.

Hodnocení Minimálního preventivního programu

1. Stručně analyzujte preventivní program

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 atmosfér

K dosažení lepších výsledků pořádáme různé aktivity, které mají charakter většinou jednorázových 
akcí ( besedy, přednášky, komponované pořady, videoprojekce, atd.), ale i dlouhodobých programů 
primární prevence.
Například projekty : 
− Zdravá výživa
− Kouření a já
− Ajaxův zápisník ( dopravní výchova)

Z plánovaných akcí se letos uskutečnila dopravní výchova ve spolupráci s Městskou policí s cílem 
co nejjlépe si osvojit dopravní předpisy a bezpečné chování na silnici. Pro  žákyně 8. a 9.ročníků 
zase přednáška s  názvem Sexuální  výchova pod vedením MUDr.Bochníčkové.  Další  plánované 
akce se neusklutečnily.

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



2 Výskyt sociálně patologických jevů ve škole.

Věk Počet 
případů

Návykové látky – kouření ( v budově školy) 0
Návykové látky - alkohol 0
Záškoláctví 16 1
Šikana 12 1
Ničení školního majetku 15 4

Žáci letos využívali řešení svých problémů prostřednictví schránky důvěry.

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. Pohovory se 
žáky.

Vypracovala : RNDr.A.Petrů, školní metodička



Zhodnocení práce výchovného poradce
 ve školním roce 2008/2009

V oblasti výchovných a výukových obtíží jsem i letos věnovala velkou pozornost práci žáků 
se spec.vzdělávacími potřebami. Dva z nich pracovali podle IVP. 
Vedla jsem databázi, koordinovala spolupráci s PPP, SPC a rodiči. Letos jsme se více 
zaměřili na práci s talentovanými žáky, jejich zapojení do soutěží, olympiád, což přineslo 
zejména ve sportovní oblasti výrazné úspěchy.

V oblasti profesní orientace jsem se jako každoročně věnovala žákům 8. a 9.r., se kterými 
jsem navštívila Veletrh vzdělávání v Hodoníně a v Brně, kde se jednalo o novinku, která 
měla pomoci získat rozsáhlejší informace o prac.příležitostech na celé Moravě. Dále žáci 
navštívili IPS při ÚP v Břeclavi.

V rámci evaulace a získávání informací jsme se zapojili do projektu Hodnocení výsledků 
vzdělávání žáků 9.tříd pořádaných společností SCIO.

Velký prostor jsem věnovala informovanosti rodičů žáků 9.r., protože se měnily právní 
předpisy ke vzdělávání na středních školách a konzeravtořích. Ve třech schůzkách jsem jim 
poskytla informace o změnách, průběhu přijímacího řízení, praktickou pomoc a informace 
při odvolacím řízení, při výběru škol v dalších kolech, vedla jsem evidenci a vydávala 
zápisové lístky.

Podílela jsem se spolu s vedením školy a učiteli na řešení výukových  a výchovných 
problémů.

V rámci hodin ČJ, D, VV v 6. a 7.roč. jsme vypracovali 2 projekty Umění a my. Žáci 
navštívili výstavu Pravěké umění v Antroposu a putovní výstavu Tutanchamon v Brně. 
Na základě těchto zážitků zpracovávali své informace a dojmy do skupinových projektů, 
které potom prezentovali.

Vypracovala

Mgr.Iva Sovová
výchovný poradce



V Moravském Žižkově
20.9.20009

Část IX.

Zhodnocení a závěr

Za prioritu považuji kvalitní práci pedagogů a žáků. V tomto školním roce 2008/2009, jak je 
z předpokladu patrno, převažují žáci, kteří prospěli s vyznamenáním nad ostatními, kteří prospěli či 
neprospěli. Pravdou je, že lépe pracovaly děti nižšího stupně, z celkového počtu 60 žáků prospělo 
s vyznamenáním 48 žáků, na 2.stupni ze 73 žáků prospělo s vyznamenáním pouze 26 žáků, ostatní 
prospěli, 1 žák neprospěl. Proto je nutné, aby motivace, metody a formy vzdělávání byly rok co rok 
pestřejší, odbornější a účinnější. Práce se ŠVP Škola základ života je pro pedagogy návodem, který 
ještě není zcela začleněn do povědomí vyučujících. Složení pedagogického sboru je věkově 
v průměru mezi 40 a 50 lety, což není úplně ideální stav, vyučující mají už své návyky a metody 
práce, které mnohdy nejsou ochotni flexibilně měnit. Proto výhledově nutno pedagogický sbor 
oživit mladými ať už absolventy či pedagogy, pro které změny v nastávajícím výchovně 
vzdělávacím procesu nebudou až tak složité. Větší část pedagogického sboru pracuje kvalitně a 
zodpovědně, je však potřeba dalšího proškolení k tomu, aby jejich forma výuky byla plně v souladu 
se ŠVP, ale nejen to aby i žáky vybízela ke zlepšení si výsledků, aby je vedla k samostatnosti, 
zodpovědnosti a touze po vzdělání. Je to úkol dlouhodobý pro obě strany. 
Nutno dále zvyšovat vzdělání PC-gramotnosti ze základního na vyšší úroveň – v příštím školním 
roce.
V tomto školním roce nastoupilo do 1.ročníku 10 žáků, 4 žákům jsme odložili školní docházku o 1 
rok.
Základní vzdělání v tomto školním roce absolvovalo 21 žáků 9.ročníku, čili stav se nám opět sníží, 
žáci, kteří mají trvalý pobyt v Moravském Žižkově navštěvují převážně naši školu, výjimku tvoří 
jen ti, jejichž rodiny se během školního roku stěhují do jiných lokalit – v letošním školním roce 4 
žáci nebo kteří přecházejí na sportovní školu do Břeclavi – 1 žák. To vše vyžaduje i kvalitní 
nabídku pro práci mimo vyučování, aby bylo čím děti zaujmout. Školní klub pracoval i letos ve 4 
sekcích pro žáky 2.stupně a 3 zájmových kroužků na 1.stupni. Nabídl dostatečný prostor 
mimoškolního vyžití. Letos ho využilo celkem 35 % z celkového počtu žáků.
Integrace proběhla u 2 žáků. Zde bych kladně vyzvedla práci vyučující i asistenta pedagoga u 
integrovaného žáka 4.ročníku, kdy výsledky orgánu kontroly IPC z Brna zaznamenaly velký pokrok 
ve vědomostní, odborné i výchovné péči o svěřence. S výsledky práce naší školy reprezentovalo IPC 
mezinárodní evropskou konferenci v Praze, což je velmi pěkným oceněním našich pracovníků.
V loňském školním roce jsme pracovali pod kontrolou obecního úřadu – finanční komise a kontroly 
ČŠI.
Spolupráce s rodinou a veřejností proběhla formou tří třídních schůzek, konzultačních hodin, 
vánočním programem spojeným s projektovým vyučováním a pobytovým zájezdem u moře pro 
rodiny s dětmi v červnu 2009. 
V oblasti hospodaření s prostředky zřizovatele vyčerpáme do konce kalendářního roku částku 
1 500 000 Kč úhrnně. Snahou všech pedagogů a snahou zřizovatele je udržet školu ve stávající 
podobě i přes to, že průměr žáků klesá. OÚ v Moravském Žižkově práci školy plně podporuje a 
zvelebuje pro generaci stávají i příští.



Mgr.Irena Homolová, ředitelka školy

30.září 2009



Výroční zpráva byla projednána na pracovní poradě konané dne 21. 10. 2009
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V Moravském Žižkově, dne 26.9.2009


