
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
stav k 1.9.2009

Školní rok 
2009/2010

Počet tříd
Celkový počet 
žáků

Počet žáků na
jednu třídu

celkem
        

z toho
spec. vyrovnávacích

1. stupeň 5 ------ ------------------ 60 12
2. stupeň 4 ------ ------------------ 64 16
Celkem 9 ------ ------------------ 124 15

d. Celkový počet žáků v 1. ročníku:        16 žáků
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu ( učitelé v přepočtených úvazcích):  9,8

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 4.-6.r., 9.r.
Školní vzdělávací program, Škola základ života, 
79-01-C/01 Základní škola                                                                              1.-3.r., 7.-8.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 38 fyz.   2



Část II.

Údaje o pracovnicích školy

1.Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.139/1997 Sb.
Celkový počet pedagogických pracovníků/ úvazky     13 12,59
Z toho odborně způsobilých/bez odborné 
způsobilosti

    11   2,63

2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2009/2010 
nastoupili na školu:    1    

3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2009/2010 
nastoupili na školu:       0   

4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2009/2010 
odešli ze školy: 0   

5. Věkové složení učitelů
Učitelé

Věk Muži Ženy
do 35 let         -     2
35-49 let         2     5
nad 50 let         -     2
Pracující důchodci nepobírající důchod         -     1
Pracující důchodci pobírající důchod         -     -
Rodičovská dovolená         -     1
Celkem        2     11

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

                    Školení vychovných poradců 1
                    ŠVP 10
                    Metodik prevence, škodlivost kouření 1
                    Příprava předškoláka 2
                    Vandalismus -
                    BOZP 17
                    Kurz AJ 5
                    Školení ČMOS 1
                   

Celkem 37
  

      

      
       

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



8. Správní zaměstnanci : školnice 1
   uklizečka 1
   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. 16 16 0 0 0
2. 10 8 2 0 0
3. 9 9 0 0 0
4. 14 9 5 0 0
5. 11 7 4 0 0

Celkem za I. 
stupeň

60 49 11 0 0

6. 12 7 4 1 0
7. 15 5 9 1 0
8. 17 4 12 1 0
9. 20 7 13 0 0

Celkem za II. 
stupeň

64 23 38 3 0

Celkem za školu 124 72 49 3 0

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



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

žáků
Prospělo s 
vyznamenáním

Prospělo 
bez

Neprospělo 
bez

Neklasifik.

1. 16 15 0 1 0
2. 10 9 1 0 0
3. 9 9 0 0 0
4. 14 8 6 0 0
5. 11 9 2 0 0

Celkem za I. stupeň 60 50 9 1
6. 12 8 4 0 0
7. 15 2 12 1 0
8. 18 4 13 0 1
9. 20 8 12 0 0

Celkem za II. stupeň 65 22 41 1 1
Celkem za školu 125 72 50 2 1

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

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

Školní rok 2009/2010

Gymnázia

SOŠ SOU4 leté 
studium

6 leté 
studium

8 leté 
studium

Počty žáků
Přihlášených 5 5 10

Přijatých 5 5 10

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

9. ročník 20 16%
nižší ročník   0 0%

Celkem 20 16%



Část IV.

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2009/2010 proběhla 7. a 8.10.2009 na škole kontrola ze strany České školní 
inspekce.
Viz příloha č.1

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 3
O dodatečném odložení povinné školní docházky
Další dle § 3, odst.2,zákona č. 564/1990 Sb., v platném znění

Základní školy

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2009/2010 – 15 (4 žáci po odkladu)

Část VI.

Další údaje o škole

Kroužky při ZŠ
Název kroužku Počet kroužků Počet žáků
Florbal – mladší 1 12
Florbal – starší 1 14
Pohybové hry 1 25
Výtvarný kroužek 1 18
Flétna 2 8
Šachový 1 12



Akce školy 2009/2010

září

Mezinárodní atletické závody – Brno, 3.místo
Atletické přebory Podluží – celkem 9 medailí
Přespolní běh – školní kolo
Ponny club - sbírka
Literární soutěž k výstavě – Expedice středověk

říjen

Den dýňových strašidel – vyřezávání a zdobení dyní
Běh Boba Zháňala – 5.místo
Regionální kolo ve florbalu – Podivín – 5.místo
Setkání dětí z regionu Podluží – Země -voda-vzduch
Okresní kolo v přespolním běhu, Břeclav – 5.místo
Veletrh vzdělávání Hodonín, Břeclav

listopad

Halová kopaná, florbal – školní kolo
Přehazovaná – dívky, školní kolo
Okrskové kolo v halové kopané, organizace – 3.místo
CPK – CHRPA-sbírka pro postižené
Návštěva IPS při ÚP Břeclav
Beseda o krajích a lid.umění našeho regionu

prosinec

Fond – Sidus – sbírka  pro postižené

únor

Čarodějná školy – návštěva divadelního představení Brno
Keramická dílna
Divadelní představení Helo Dolly, Brno

březen

Drogová prevence – přednáška K-centra
Planetárium Brno
Návštěva zimního stadionu
Návštěva krytého bazénu
Fond Píšťalka – sbírka 



duben

Vystoupení country skupiny – koncert v sále KD
McDonald Cup – fotbalový turnaj – 5.místo
Drogová prevence – přednáška
Divadelní představení – Rudolf II.
Minikopaná – okrskové kolo
Bruslení – zimní stadion
Návštěva krytého bazénu v Břeclavi
Výlet na kolech – Hradiště, Janohrad

květen

Atletické přebory Podluží celkem 22 medailí
Besedy v obecní knihovně
Vybíjená – okrskové kolo
Florbalový turnaj – Šitbořice – 1.místo
Fotbalové utkání – Velké Pavlovice
Planetárium Brno
Den matek – vystoupení pro rodiče žáků

červen

Návštěva Ekocentra a Zoo Hodonín
Divadelní představení Broučci – Mahenovo divadlo Brno
Taneční vystoupení skupiny Yamaha
Návštěva Dinoparku Vyškov, plavba parníkem po Brněnské přehradě
Návštěva Zoo Jihlava, zámek Budišov
Týden pro zdraví – 2.ročník atletické olympiády
Závěrečná videoprezentace 9.ročníku, setkání s učiteli
Den otevřených dveří
Návštěva fitcentra Břeclav
Návštěva krytého bazénu v Břeclavi
Poslední zvonění – 9.ročník



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: -
- 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
                                                                5.                                              1
                                                                9.                                              1
                                                                
Celkem                                                                                                     2                



Část VIII.

Minimální preventivní program drogové prevence a prevence sociálně 
patologických jevů

Plán práce na školní rok   2009 / 2010

    Minimální preventivní program v oblasti drogové prevence a prevence sociálně patologických 
jevů má naše škola vypracována 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 i letos:

- 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..

Plánované akce

Pro žáky vyššího stupně přednášku na téma zneužívání nezletilých ve spolupráci s Městskou policii 
Břeclav.

Opět by jsme chtěli naplánovat kurz poskytování první pomoci pro žáky I. i II. stupně pro velký 
zájem a úspěch z předcházejících roků.Garantem je zdravotní ústav Břeclav.

Podpořit formování zdravých vztahů mezi žáky bychom chtěli využitím nabídky PPP a vztahy za 
jejich pomocí zmapovat.
Zorganizovat dopravní kurz pro žáky nižšího stupně.
Zrealizovat besedu o drogách s pracovníky K – centra.

Vyhodnocení  Minimálního preventivního programu za školní rok 2009/2010

Dlouhodobě je náš Minimální preventivní program zaměř na zkvalitnění psychosociálního klimatu 
ve škole, kázně a posunu v postojích dětí.

Cílem našeho výchovně vzdělávacího působení bylo a zůstává vychovat dítě odpovědné za vlastní 
chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku. 
Proto jme se opět snažili o :

- rozvoj kladných lidských postojů – úcty, důvěry, snášenlivosti, empatie
- o podporu zdravého učení – smysluplnost, motivující hodnocení
- o vytvoření příjemného prostředí – estetická úprava tříd i školy

MPP prostupoval celým vyučovacím procesem – se zvýšeným důrazem na občanskou výchovu, 
rodinnou výchovu, školní družinu a školní klub.
     K dosažení lepších výsledků jsme pořádali různé aktivity, které měli většinou charakter 



jednorázových akcí ( přednášky, konzultace, projektové dny…).

Naše projekty:

- Týden pro zdraví
- Ajaxův zápisník ( dopravní výchova pro žáky nižších ročníků)
- dopravní kurz pro žáky 5. ročníku pod vedením pracovníků Městské policie Břeclav
- program k mapování vztahů ve třídě a následné vylepšení třídních vztahů ( 7. třída) pod 

vedením okresní metodičky prevence Mgr. H. Adamusové
- pobytové akce – školní výlety

V  boji proti návykovým látkám naše škola realizovala besedu o drogách pro žáky I. i II. stupně 
s pracovníky K – centra Břeclav. Akce měla velmi pozitivní ohlas u žáků.

     Školní metodička prevence se letos zúčastnila těchto akcí:
 

- říjen 2009 – školení – „ Šikana ve školním prostředí“ – PPP Břeclav Mgr, Adamusová
- 23.listopad 2009 seminář – „Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS“ – Brno 

projekt SPIRÁLA
- 16. – 18. březen 2010 výcvikový seminář „Nekázeň ve školním prostředí“ – Mgr. 

Michaela – PPP Břeclav.
Metodička prevence dále úzce spolupracuje s rodiči žáků, vedením školy,  výchovnou poradkyní, 
ostatními pracovníky školy, PPP Břeclav, okresní protidrogovou koordinátorkou.

S rodiči byly řešeny kázeňské přestupky jejich dětí a porušování školního řádu. Z těchto jednání 
jsou pořízeny zápisy.

    Výskyt sociálně patologických jevů ve škole 

Soc. patologický jev počet případů ve škole

Návykové látky(kouření, alkohol) užívání ve škole se neprokázalo

Záškoláctví -
Šikana 6 případů  7. – 9. ročník
Ničení školního majetku 2případy

Řešení soc.patologických jevů zůstává na naší škole nadále jednou z priorit.

Vypracovala : RNDr.A.Petrů, školní metodička



Zhodnocení práce výchovného poradce ve školním roce 2009/2010

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. Sledovala jsem školní práci žáků 
pocházejících ze sociálně slabých rodin.

V oblasti profesní orientace jsem se jako každoročně věnovala žákům 8. a 9.r., se kterými jsem 
navštívila Veletrh vzdělávání v Hodoníně a v Břeclavi. Dále žáci navštívili IPS při ÚP v Břeclavi.

Velký prostor jsem věnovala informovanosti rodičů žáků 9.ročníku. Poskytla jsem jim 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. Kontrolovala jsem 
vyplnění přihlášek a pomáhala v odvolacím řízení. Dále jsem spolupracovala s učiteli při tvorbě 
tématických plánů pro výuku volby povolání a tuto koordinovala.

Žáci 8.,9.ročníku se zúčastnili exkurze ve firmě Hantály, kde se seznámili se zpracováním tříděného 
odpadu.

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

Jako každoročně organizovali žáci 9.ročníku v Moravském Žižkově Český den proti rakovině.

Vypracovala

Mgr.Iva Sovová
výchovný poradce

V Moravském Žižkově 30.9.2010



Část IX.

Zhodnocení a závěr

Naším hlavním úkolem zůstává nadále zvládnutí ŠVP se všemi přednostmi a úskalím, nalezení 
metod a forem práce tak, aby škola byla pro děti hrou, aby byly zvídavé a vnímavé na podněty 
svých pedagogů. Ze strany pedagogického sboru nadále očekáváme nové progresivní metody, 
stoprocentní využití audiovizuální techniky, počítačů a další sebevzdělávání ve všech oblastech, 
čímž předpokládáme obohacení vědomostí ve svém oboru, ale i v celém výchovně vzdělávacím 
procesu. Složení pedagogického sboru se letos nikterak nezměnilo, jen oblast výchovy ke zdraví 
byla posílena o kvalitní práci zvláště nově příchozího vyučujícího, věkové rozpětí pedagogických 
pracovníků se pohybuje v oblasti 40 – 50 let, jsou to vesměs zkušení pedagogové, kteří sází na své 
vysoké profesní zkušenosti, mohou být příkladem jistoty v oblastech nabytých vědomostí a 
zkušeností, jen uplatnění nových metod poněkud schází. Ale kvalita práce tím dle zkušeností 
s přestupem na střední školy nikterak neutrpí.
Vzdělání v PC-gramotnosti v tomto školním roce z důvodů finančních obtíží školy neproběhlo, ale 
zůstává nadále v bloku požadavků pro příští školní rok.
Škola podporuje jazykovou vybavenost svých pedagogů formou pokračujících kurzů v JA pro 5 
vyučujících, kteří zahájili výuku již loni.
Škola byla vybavena interaktivní tabulí, pedagogický sbor proškolen a vyučující začali pracovat 
v hodinách s tabulí hlavně v technických a přírodovědných předmětech. Je potřeba dále sledovat a 
vytvářet programy pro začlenění do výuky svých předmětů.
V tomto školním roce nastoupilo do 1. ročníku 16 žáků, 3 žákům jsme odložili školní docházku.
Základní vzdělávání v tomto školním roce absolvovalo 20 žáků.
Školu navštěvovalo 125 žáků, což je o 12 žáků méně než loni.
Z tohoto dlouhodobého problému musí vedení školy vyvodit důsledky a přistoupit v příštím 
školním roce k opatření snížení výkonu pedagogických pracovníků a tím i sloučení výuky hlavních 
vyučovacích předmětů pro žáky budoucích 4. a 5.ročníku. Je to prozatím jediné možné řešení, které 
nutno konzultovat se zřizovatelem i s rodiči žáků.
Integrace proběhla u 2 žáků, práce s integrovanými dětmi je nadále velmi složitá, nová, pedagogové 
ale pracují velmi zodpovědně a se stále pěknými výsledky. Práce je pod vedením a kontrolou SPC 
v Brně.
Práce mimo vyučování byla naplněna ve školní družině (27 žáků), školním klubu (42 žáků) i 2 
zájmových kroužcích. Spolupráce s rodinou proběhla formou možných konzultačních hodin, 
třídních schůzek a informacemi na webových stránkách, dále květnovým kulturním programem, 
věnovaném svátku matek a rekreačním pobytem v Chorvatsku v červnu 2010.
V oblasti hospodaření s prostředky zřizovatele hospodaříme letos s 1 500 000 Kč, z čehož třetina je 
zapotřebí na krytí výkonu jednoho pedagogického pracovníka.j Provozní náklady činí rovněž více 
než jednu třetinu financí.
Obecní úřad podporuje všemi možnými prostředky, abychom mohli ve třídách s poměrně nízkým 
průměrným počtem žáků – 15, poskytovat maximální penzum znalostí a vědomostí a nejvyšší 
možnou individuální péči žákům, kteří tento přístup vyžadují.

Mgr.Irena Homolová, ředitelka školy

30.září 2010
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