
Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 

 

 Stránka 1 
 

 

 

VVýýrrooččnníí  zzpprráávvaa  šškkoollyy  
školní rok 2012/2013 

 

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, 

příspěvková organizace 

Bílovská 78 

 
 

Zpracoval: Mgr. Miloslav Sova 



Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 

 

 Stránka 2 
 

Základní charakter školy 

ZŠ T. G. Masaryka se nachází v obci Moravský Žižkov. Budova školy byla postavena v roce 1932. Třídy 
jsou velké, světlé. V roce 1996 byla dostavena přístavba školní družiny, 5. ročníku a počítačové učeb-
ny, sociální zařízení a 2 kabinety. Prostředí školy si drží ráz staré vesnické školy s příjemnou atmosfé-
rou.  

Samotná škola je úplnou s 1. – 9. postupným ročníkem. Velkým kladem zdejší školy je zejména rodin-
né klima, ve kterém se děti cítí dobře, jsou vedeny k základům slušného chování jak mezi sebou, tak 
ve vztahu k dospělým. Na škole také kvalitně pracuje výchovná poradkyně a metodik protidrogové 
prevence.  Žákům 1. stupně je k dispozici školní družina, žákům 2. stupně školní klub, který je tvořen 
zejména sportovními kroužky. Při škole pracuje i dětské centrum Brouček a Jazyková škola Brno 
(kroužek anglického jazyka). Škola je zapojena do projektů EU OPVK, Zdravá škola.  

 Pedagogický sbor tvoří 13 pracovníků s vyhovující aprobací a 3 správní zaměstnanci. 

Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 

 Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 

Zřizovatel školy:  

Obec Moravský Žižkov 

Ředitel školy: 

Mgr. Miloslav Sova 

Druh školy včetně všech školských zařízení:  

Základní škola   kapacita   170 žáků  IZO: 102255491 

Školní družina   kapacita     25 žáků  IZO: 118400282 

Školní klub  kapacita   neuvádí se  IZO: 118401122 

Kontakty:  

Telefon: 519 346 107 

   733 187 899 

Email: skola.mz@c-box.cz 

http: www.zs-mzizkov.cz 

 

Úplná škola:  

Stav k 28. 6. 2013 

 

 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný 

počet žáků na 

třídu 

Kapacita 

1. stupeň 5 5 57 11,4  

2. stupeň 4 4 40 10 

              Celkem 9 9 97 10,8 170 
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Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 

Datum zřízení: 28. 11. 2011 

Předseda a členové ŠR: předseda Ing. Dana Poláchová 

                 členové:  Mgr. Martin Bartoš 

                  Marcela Maršálková 

                 Jana Konečná 

                    Mgr. Iva Sovová 

                Ilona Straková 

     

Školní vzdělávací program: 

Škola základ života, 79-01-C/01 Základní škola  

 

Školní družina a školní klub, které jsou součástí základní školy  

 

 Počet oddělení Počet dětí Počet vychovatelů kapacita 

Školní družina 1 24 1 /0,75 25 

Školní klub 7 58 4 neuvádí se 

 

Zpráva o činnosti školní družiny v roce 2012/2013 

Ve školním roce 2012/2013 bylo zapsáno 28 dětí od 1. až 5. ročníku. 

Třída Počet žáků 
I. 7 

II. 7 

III. 8 

IV. 4 

V. 2 

Celkem 24 zapsaných pravidelně + (4 nepravidelně) 

 

Z toho 15 chlapců a 13 dívek. 24 dětí se zúčastňovalo pravidelné každodenní činnosti, 4 děti pouze 

nárazově podle potřeby rodičů. Čtyři děti navštěvovaly 2 krát v týdnu uměleckou školu ve Velkých 

Bílovicích. V tomto školním roce bylo dětí poměrně dost a to převážně chlapců, a proto byla činnost 

zaměřená hlavně na pohyb a sportovní vyžití. Dvakrát v týdnu jsme měli volnou tělocvičnu, kde využí-

váme prostor pro sportovní činnost, hlavně pohybových kolektivních her, využíváme nářadí, která 

jsou k dispozici, zdokonalujeme se v hraní míčových her a hry s míčem, velký důraz klademe na to, 

aby děti dodržovaly bezpečnost při hře, zbytečně neriskovaly a byly na sebe ohleduplné, hlavně při 

kolektivních hrách, které se učíme a v zápalu boje si děti ani neuvědomují, co se všechno může stát. 

Nejdříve si vždy v tělocvičně uděláme rozcvičku s míčem, aby děti neměly strach z míče a naučily se 

chytat a házet a uhýbat míči. Podle podmínek se snažíme trávit volný čas venku, kdy využíváme hřiště 

u rybníka, školní dvůr a hřiště fotbalové s průlezkami, pískovištěm. Občas využíváme i víceúčelové 



Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 

 

 Stránka 4 
 

místnosti ve škole.  Dále využíváme ke své činnosti pobyt venku v přírodě, hry na sněhu, sáňkování a 

bobování. Oddělení školní družiny (dále jen „ŠD“) je smíšené, protože každá třída končí vyučování 

jinak, nejpozději ve 12. 30 hod. Musíme tedy počkat, až se všechny děti sejdou a nejvíce nás trápí, že 

některé děti chodí z obědu hodně pozdě a musíme je stále shánět po třídách, protože chceme opustit 

budovu školy co nejdříve, abychom si užili co nejvíce zájmové činnosti a pohybu venku. 

V herně a prostorách ŠD využíváme a rozvíjíme další zájmovou činnost – esteticko-výtvarnou, pra-

covně-technickou, přírodovědnou, veřejně prospěšnou, odpočinkovou a rekreační. Svou činnost pre-

zentujeme na nástěnkách a výstavkách na chodbě a svými drobnostmi si zdobíme hernu, pravidelně 

vyrábíme drobné výrobky na vánoční jarmark, obdarováváme svými dárečky své blízké. 

Již se stalo tradicí, že pořádáme přes zimní období dlouhodobou akci a to turnaj v dámě. Soutěží kaž-

dý s každým. Nejdříve se hru všichni naučíme a pak měříme své síly, děti se zdokonalují a naučí se 

trpělivosti a hlavně přemýšlet, protože každá hra je originální a musí se na ni soustředit. Skladba zá-

jmové činnosti je dána hlavně tím, že děti jsou neustále živější, a proto musíme hodně často měnit 

jejich činnost a neustále je zaměstnávat a usměrňovat je v hlučném projevu. 

V letošním roce jsme se zaměřili na vztahy v kolektivu mezi kamarády, pomoc při práci, hře a hlavně 

toleranci. Vedeme žáky k tvořivosti, estetickému vnímání, respektujeme individuální schopnosti a 

dovednosti žáků, to vše se snažíme rozvíjet pomocí her, soutěží, důležitým úkolem je také rozvíjet 

schopnosti a být ochoten pomoci druhým, chovat se slušně, nepoužívat nevhodné výrazy apod. 

Snažíme se o klidové a hezké prostředí, aby se děti cítily jako doma v domácím prostředí. 

Zdařilou akcí byly dvě výtvarné soutěže, poslali jsme několik obrázků do týdeníku 5+2, kde nám re-

dakce pravidelně vytiskla obrázky, které děti nakreslily. Další soutěží byla Příroda očima dětí, kterou 

organizoval Okresní myslivecký svaz v Břeclavi. 

V průběhu celého roku jsme spolu s ostatními žáky školy pomáhali nemocným dětem, kdy jsme sbírali 

víčka od PET lahví a lístky od autobusu, nasbírali jsme a usušili asi 50kg pomerančové kůry a dalších 

léčivých rostlin. 

Na praxi v  ŠD byly naše bývalé žákyně Tereza Doláková a Anežka Kuriálová, nyní studentky střední 

pedagogické školy. 

Akce školní družiny:  Výtvarná soutěž – časopis 5+2 

Výtvarná soutěž - Příroda očima dětí 

Sběr víček z pet lahví 

Sběr pomerančové kůry 

Turnaj ve hře Dáma 

Výroba dárku na vánoční jarmark 

Spolupráce školní družiny – Školní družina spolupracuje s Mateřskou školou Sluníčko  

v Moravském Žižkově (společné návštěvy a hry) 
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Co bychom si přáli do budoucna? Modernizovat hernu ŠD např. nové židle, obnovu nábytku a hlavně 

teplou vodu. 

Vypracovala: Soňa Osičková 

Vzdělávání pedagogů školní družiny 

- ve školním roce 2012/2013 vychovatelka školní družiny neabsolvovala žádné školení  

 

Zpráva o činnosti školního klubu ve školním roce 2012-2013 

V letošním školním roce opět pracoval na naší škole školní klub (dále jen „ŠK“), který navštěvovalo 58 

žáků. ŠK je určen pro žáky druhého stupně a mohou ho navštěvovat i děti prvního stupně, které nej-

sou zapsány do ŠD, ale převážná část musí být z druhého stupně.  Malé děti jsou pouze na doplnění, 

aby v pracovní skupině pracovalo více jak 10 dětí, což naše podmínky splňuje a my jsme měli v každé 

pracovní skupině více jak 12 dětí. Práce v pracovních skupinách je rozdělena po dobu celého týdne. 

Pracovaly tyto pracovní skupiny: 

1. Fotbalová příprava a dovednosti:  Cílem je, aby děti trávily aktivně svůj volný čas a získaly vztah ke 

sportu, tělesně a duševně se rozvíjely. 

2. Kroužek přírodovědný a vazačský: Cílem je, aby děti získaly kladný vztah k přírodě, naučily se ji 

pozorovat, pracovaly s přírodninami, naučily se tvořit různé květinové vazby. 

3. Fyzikální pokusy: Cílem je, aby děti získaly nové znalosti a dovednosti v oblasti fyziky, dělaly fyzi-

kální pokusy. 

4. Deskové a stolní hry: Cílem je, aby děti společně soutěžily v různých stolních a společenských 

hrách, naučily se vyhrávat i prohrávat. 

5. Florbal: Cílem je, aby děti rozvíjely své pohybové schopnosti, zdokonalily si hru a soutěžily v duchu 

fair play. 

6. Pohybové hry: Cílem je, aby formou hry děti rozvíjely pohybové schopnosti a dovednosti. 

 Fyzikální pokusy – pro nezájem zrušen 

Akce školního klubu:         Návštěva ZOO v Brně 

         Návštěva skleníku p. Malinkoviče v Moravském Žižkově 

         Výlety na kolech - Janohrad, Rozhledna Podluží, Hradištěk, Koňská  

          farma ve Velkých Bílovicích 

Návštěva u lidového řemeslníka ve Velkých Bílovicích, kde si děti mohly 

vyzkoušet práci se dřevem a na soustruhu si vyrobily malý výrobek ze 

dřeva na památku. 

Ve školním klubu pracovali tito pedagogové: Z. Mácsai, M. Kosová, R. Pekárková, S. Osičková 

Vypracovala:  Soňa Osičková 
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Údaje o pracovnících školy 

Odborná kvalifikace (dle zákona č.563/2004 Sb.) 

 

 Přepočtený/ fyzický 

Celkový počet pedagogických 
pracovníků 

12,05/13 

Z toho odborně kvalifikova-
ných 

11,50/12 

 

Počet učitelů bez odborné kvalifikace, kteří nastoupili na školu:  

1 (Z. Mácsai) 
 

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří odešli: 

2 (Mgr. R. Zapletalová - zástup za MD, k  1. 8. 2013 odešla na vlastní žádost ředitelka školy Mgr. 
Irena Homolová) 
 

Nepedagogičtí pracovníci:  

3 

Věkové rozložení učitelů  

 

Věk                                                       Učitelé 

 Muži Ženy 

Do 35 let - 1 

36 - 50 2 6 

51 a více - 3 

Pracující důchodci pobírající 
důchod 

- 1 

Celkem  2 11 

Rodičovská dovolená - - 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

Škola je zapojena do projektu EU OPVK v rámci kterého se pedagogové mohou zúčastnit různých 
školení. Ta jsou v plánu navržena hlavně v rámci oblastí jazyků, čtenářské gramotnosti, matematiky. 

 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 

Pedagogika, psychologie 3 

Cizí jazyky 1 
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Umění, estetika 0 

Speciální pedagogika 1 

Informatika, interaktivní výuka 1 

Matematika 2 

Společenské vědy 0 

Legislativa, řízení, ekonomie 1 

Sport, turistika, tělesná výchova 0 

Výchovné poradenství, metodik pre-
vence 

1 

Přírodní vědy 0 

Český jazyk a literatura 1 

Zdravotnictví, bezpečnost 16 

Jiné 7 

Celkem 34 

 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání:  

Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Opakuje 

1. 10 10 0 0 0 

2. 9 8 1 0 0 

3. 12 10 2 0 0 

4. 16 7 9 0 0 

5. 10 5 5 0 0 

Celkem za I. stu-
peň 

57 40 17 0 0 

6. 8 5 3 0 0 

7. 12 4 8 0 0 

8. 10 4 4 2 1 

9. 10 5 5 0 0 

Celkem za II. 
stupeň 

40 18 20 2 1 

Celkem za školu 97 58 37 2 1 
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Snížený stupeň z chování 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků 

2 2 2,06% 

3 0 0,00% 

 

Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 0 

Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

                                 Gymnázium SOŠ SOU 

4 leté 6 leté 8 leté  

Počty přijatých 2 0 0 6 3 

 

Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků 

9. ročník 10 

nižší ročník 1 

Celkem 11 

 

Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ : 

2 

Důvody: stěhování, rodinné důvody 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 

 3 

Důvody: stěhování 

Kontroly provedené inspekcí: 

 ano 

Inspekční zpráva – příloha č. 1 

Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 

Dopracování učebních osnov o předmět Praktický přírodopis, sjednocení názvů vzdělávacích oblastí a 

vzdělávacích předmětů, vypracování nových pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a škol-

ního řádu, práce na tvorbě ŠVP ZV pro žáky s LMP. Zveřejnění ŠVP a školního řádu na přístupném 

místě ve škole – nástěnka u vchodu na 1. stupeň. Při hospitačních hodinách na 2. stupni se vedení 

zaměří na práci s dětmi – skupinová práce, aby nebyla pouze využívána frontální výchova. Vyučující 
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se zaměří na upevňování klíčových kompetencí a na podporu sociálních gramotností kompetence 

komunikativní. Vypracování organizačního schématu školy. 

Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:  

ne 

Výkon státní správy (dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb.) 

Rozhodnutí ředitelky 

 Počet rozhodnutí Počet odvolání 

Odklad povinné školní docház-
ky 

1 0 

Dodatečné odložení povinné 
školní docházky 

0 0 

Jiné 0 0 

 

Další údaje o škole  

Akce 1. stupně ve školním roce 2012/2013 
 
V době výuky i mimo ni jsme se snažili nejen o to, aby si žáci rozšířili svoje znalosti, získali nové po-
znatky, projevili své umělecké vlohy, ale také, aby se naučili vzájemně si pomáhat, pobavit se a strávit 
pěkné chvíle se svými spolužáky i učiteli. 
Školní rok jsme v září (24.) zahájili Dýňobraním, kdy žáci vyřezávali z dýní strašidla a předvedli nám 
svou šikovnost a nápaditost. V uměleckém duchu také v lednu (31.) tvořili ze stavebnic zajímavé do-
my či historické hrady a v březnu (22.) ve výtvarné soutěži malovali postavy ze svých oblíbených knih. 
Všichni se snažili a výsledné práce byly moc hezké a zajímavé. 
V říjnu (18.) si žáci IV. a V. třídy ověřili znalosti a dovednosti z dopravní výchovy a následně si pak i s 
dětmi II. a III. třídy (23.) vyzkoušeli, jak šikovní jsou cyklisté při jízdě zručnosti - převážení kelímku s 
vodou, slalom, přejetí úzké lávky, jízda v kruhu mezi dřevěnými špalíky, "houpačka". Sami se přesvěd-
čili, že ne vždy to, co se zdá jednoduché, opravdu takové je. 
6. listopadu jsme navštívili v kulturním domě výchovný koncert hudebního kvarteta - v pořadu "Šla 
písnička do světa" se děti seznámily s žertovnými dechovými nástroji a vyslechly si mnoho písniček; 
některé si spolu s účinkujícími rády zazpívaly. 
6. prosince navštívil tradičně menší děti Mikuláš s čertem i andělem a za písničku či básničku nadělo-
vali drobné sladkosti. 
V tomto měsíci proběhly také oblíbené vánoční dílny, kdy děti vyráběly drobné předměty k výzdobě 
školy či na prodej při vystoupení v kulturním domě. 
13. prosince žáci I. a II. třídy navštívili mateřskou školu, kde nám děti zahrály pohádku O dvanácti 
měsíčkách. I když vystoupení probíhalo venku na dvorku při velké zimě, nikdo si nestěžoval, malé děti 
hrály s velkým nasazením a my jsme s úžasem sledovali, co se takoví špunti dokážou naučit. 
Velkou událostí pro školu i obec byla vánoční besídka (16.). Děti se pečlivě připravovaly a předvedly 
svým rodičům i prarodičům moc pěkný program. Po vystoupení si mohli všichni prohlédnout slav-
nostně vyzdobenou školu. 
V prosinci (18.) také shlédl celý 1. stupeň v brněnském Mahenově divadle pohádku "Čert a Káča". 
Představení bylo veselé a nápadité, takže se líbilo všem dětem. 
Kalendářní rok jsme ukončili ve třídách povídáním o vánočních zvycích, zpíváním koled, výrobou 
drobných dekoračních předmětů či předáváním dárků. 
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V únoru (21.) se všichni žáci setkali v kulturním domě s panem Zimovčákem, který nám povídal o vy-
sokém kole, o tom, kde všude na něm jezdil, ale také, jak se snaží pomáhat nemocným dětem. Jeho 
vystoupení děti zaujalo, protože kolo dětem předvedl i jízdu na něm a také některé děti zapojil do 
svého programu. 
V průběhu měsíce března navštívily postupně I. - IV. třída knihovnu. Pan zástupce připravil menším 
dětem zajímavé povídání o Medvídkovi Pú a jeho autorovi A. A. Milne. Vše doplnil filmovou ukázkou 
a soutěží. Dětem se beseda líbila a rády se do ní zapojily. Starší děti si povídaly o Boženě Němcové. 
Žáci IV. a V. třídy navštívili v Anthroposu v Brně expozici, kde se více dozvěděli o australských domo-
rodcích (15.). 
V březnu (25.) proběhl v kulturním domě další výchovný koncert. Tentokrát děti zaujala country hud-
ba a její typické nástroje.  
V dubnu (5.) žáci III. – IX. třídy absolvovali exkurzi do Technického muzea v Brně. Program k expozici 
Ulička řemesel představil městská řemesla z 30. let 20. století (hodinář, švec, knihař, krejčí, holič). 
Uličku doplnily ukázky dobového bydlení.  
V květnu (7.) byl v tělocvičně školy dětem I. – IV. třídy představen program “Buď silný jako tygr“ o 
škodlivosti drog, alkoholu a kouření. Pořad byl pojat hravou poutavou formou, ale přesto důrazně 
upozorňoval na daná nebezpečí.  
Jednoznačně nejúspěšnější akcí byla “Noc s H. CH. Andersenem” – čtení pohádek s úkoly, noční náv-
štěva knihovny, stezka odvahy a přespání ve školní tělocvičně. Děti byly nadšené a ihned se ptaly, zda 
se bude akce opakovat. 
V červnu (7.) jsme uspořádali pro děti sportovní den, kdy soutěžily v netradičních disciplínách. Byli 
vyhlášeni vítězové, ale sladkou odměnu dostal každý. 
Poslední  akcí  byla  návštěva  I. a II. třídy v muzeu v Břeclavi (27.). Výstava “Merkur – dětství se 
šroubky“seznámila žáky s touto stavebnicí i s její historií. Děti si prohlédly několik velkých modelů a 
pak si samy vyzkoušely práci s touto stavebnicí.  
Na závěr roku jely také všechny třídy na školní výlety:  
I. a II. třída - Punkevní jeskyně, ZOO Brno (18. 6.) 
III. a IV. třída - Westernové městečko Šiklův mlýn (11. 6.) 
V. třída - Baťův kanál - plavba lodí, Skanzen Strážnice (27. 5.) 
 
Vypracovala: Mgr. Renata Rebendová 
 

Akce 2. stupně ve školním roce 2012/2013  

Dne 17. 10. 2012 zájemci ze sedmého až devátého ročníku navštívili v rámci prevence intolerance, 

rasismu a xenofobie polské koncentrační tábory Osvětim a Březinku. V listopadu 2012 se žáci šesté až 

deváté třídy zúčastnili výchovného koncertu na téma dějiny hudby zaměřeného na dechové hudební 

nástroje. V prosinci byly akce školy zaměřeny na Vánoce. Dne 12. 12. 2012 žáci ve vánočních dílnách 

vytvořili vánoční výzdobu školy a vyráběli vánoční dekorace, 16. 12. 2012 pak proběhla vánoční be-

sídka školy, kde žáci každé třídy předvedli jejich připravený program. Po besídce následoval Den ote-

vřených dveří, kde měli rodiče a další návštěvníci možnost prohlédnout si školní budovu a třídy. 21. 

12. 2012 proběhlo tradiční zpívání na schodech. Každý ročník si připravil jednu vánoční koledu, kterou 

si pak všichni společně zazpívali. V únoru se žákům představil pan Josef Zimovčák s  besedou Na kole 

dětem. Předvedl jízdu na historickém kole a seznámil žáky s činností jeho nadačního fondu. 28. 2. 

2013 se žáci osmého ročníku v rámci praktických činností zúčastnili exkurze ve svíčkárně 

v Moravském Žižkově. V březnu navštívili zájemci z řad žáků druhého stupně stálou expozici muzea 

Anthropos v Brně a výstavu s názvem Umění australských domorodců. 25. března se konal výchovný 

koncert na téma country hudby s kapelou Countrio z Hodonína.  Žáci se seznámili s hudebními ná-

stroji používanými v country hudbě. Na začátku dubna žáci druhého stupně navštívili výstavu Vědci a 
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vědy v Technickém muzeu v Brně a absolvovali prohlídku stálé expozice muzea a technickou hernu, 

kde si mohli sami vyzkoušet některé jednoduché experimenty. 15. 4. 2012 se konala v Brně přednáš-

ka pod vedením doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc. na téma Sexuální a reprodukční zdraví, plánované 

rodičovství. Tuto přednášku měli možnost navštívit žáci osmého a devátého ročníku. Žáci sedmého a 

devátého ročníku se 16. 4. 2013 zúčastnili zeměpisného pořadu v Břeclavi zaměřeného na Austrálii. 

Jednalo se o cestopisný pořad o životě a přírodě v Austrálii. 17. 5. 2013 se všichni žáci zúčastnili pro-

gramu paní katechetky Mgr. Marie Kachyňové nazvaného Cesta s Cyrilem a Metodějem, připravené-

ho na počest 1150. výročí jejich příchodu na Velkou Moravu. Program se skládal s přednášky a aktivit 

pro žáky. 27. 5. 2013 se uskutečnil školní výlet společný pro celý druhý stupeň. Nejdříve se konala 

plavba lodí po Baťově kanálu. Poté žáci navštívili skanzen ve Strážnici, kde právě probíhala výstava 

řemesel. Většinu předváděných řemesel si žáci mohli i vyzkoušet. Na konci května pak zájemci zhlédli 

muzikál Cats v Městském divadle v Brně. Kvůli nepřízni počasí se sportovní den na oslavu Dne dětí 

konal 7. 6. 2012. Žáci zde soutěžili v netradičních disciplínách a jejich výkony byly oceněny diplomy a 

drobnými dárky. Žáci devátého ročníku se v tomto školním roce důkladně připravovali na volbu povo-

lání a výběru školy.  4. 10. 2012 se zúčastnili Veletrhu vzdělávání v Hodoníně, 16. 10. 2012 navštívili 

XVII. Veletrh vzdělávání – Svět práce – volba povolání v Břeclavi. 8. 11. 2012 se konala návštěva in-

formačního a poradenského střediska úřadu práce v Břeclavi, kde žáci získali informace k 1. profesní 

volbě povolání. 27. 11. se konala prezentace SPŠ Břeclav zaměřená na volbu povolání, představení 

studijních oborů této školy a uplatnění po absolvování střední školy. 4. 12. pak prezentace studentů 

soukromé školy Kunovice. Studenti představili studijní obory, seznámili žáky s náplní studia těchto 

oborů a s uplatněním těchto oborů. Jako poslední proběhla prezentace studentů gymnázia Břeclav. 

Podobně jako u předchozích bylo náplní prezentace seznámení se studiem na této škole a průběhem 

přijímacích zkoušek.   

Vypracovala: Mgr. Radka Pekárková 

Z našich projektů – Velká Morava 

Celý školní rok trval projekt, ve kterém žáci 7. ročníku blíže poznali život v době Velké Moravy a se-

známili se s jejich největšími osobnostmi, protože letos proběhly oslavy 1150. výročí příchodu zvěroz-

věstů na Velkou Moravu. 

Projekt začal školním poznávacím výletem v červnu 2012 "Po stopách Velké Moravy", kdy žáci s třídní 

učitelkou Mgr. Ivou Sovovou navštívili Památník Velké Moravy ve Starém Městě, kde se seznámili s 

jedním z nejvýznamnějších archeologických nalezišť raně středověkého Veligradu. Prostřednictvím 

vzácných exponátů, diorámat a filmu i poutavého vyprávění průvodkyně začali objevovat příběh Vel-

ké Moravy. Do skutečného života se přenesli odpoledne při návštěvě archeoskanzenu Modrá, kdy se 

zúčastnili vyučování, psali na voskové destičky, viděli kovárnu, zbrojnici, šití a barvení látek, pečení 

chleba atd. 

Dalším pokračováním byly v říjnu 2012 projektové dny "Velká Morava" pod vedením zkušených vyu-

čujících dějepisu Mgr. Martiny Kristové a Mgr. Jitky Švirgové. Ve dvou dnech žáci zúročili své dosa-

vadní dějepisné znalosti a důvtip při hře o Velkomoravský poklad, ke kterému se dostali vyluštěním 

zašifrovaných zpráv, pracovních listů s křížovkami, osmisměrkami, doplňovačkami a zakoupením pla-

tidel. Prohlédli si s archeologickým výkladem hradiště Pohansko. V hodině literární výchovy se se-

známili s biografií sv. Cyrila a Metoděje, zakladateli slovanského písemnictví a v hudební výchově 

poznali hudbu tohoto období.  
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Projektové dny se žákům velmi líbily. Krásným vyvrcholením byla prezentace paní katechetky Marie 

Kachyňové o odkazu Cyrila a Metoděje. 

Sportovní akce školy:  

Výuce TV, sportovním kroužkům v rámci ŠK, individuálnímu sportovnímu vývoji jednotlivce se na naší 

škole věnuje již tradičně velká pozornost. Jsme sice malá škola, ale i tak je zde mnoho talentů, které 

poctivě a svědomitě trénují na různé sportovní akce. Odrazem dobré přípravy jsou pak výsledky při 

reprezentaci žáků naší školy, když každým rokem dosahují lepších a lepších výsledků. Mezi největší 

úspěchy bezesporu patří 2. místo mladších žáků MCD CUP- okrskové kolo, 2. místo starších žáků 

COCA COLA CUP - okrskové kolo, 2. místo florbal - okrskové kolo, postup starších žáků do okresního 

kola v halové kopané a v neposlední řadě zisk 19 medailí z Atletických přeborů Podluží - Lanžhot. 

Součástí výuky na 1. stupni je tradičně výuka plavání pro 2. a 3. ročník, který byl organizovaný Plavec-

kou školou Delfín v Břeclavi. V tomto školním roce jsme absolvovali celkem 18 sportovních akcí na 

úrovni školních, okrskových, či okresních kol: 

 1. Školní kolo v přespolním běhu (září, 2012) 

  2. Okresní kolo v přespolním běhu – Břeclav (říjen 2012) 

  3. Regionální kolo ve florbalu – Podivín (říjen 2012) 

  4. Školní kolo v halové kopané (listopad 2012) 

  5. Školní kolo ve florbalu (říjen 2012) 

  6. Školní kolo v přehazované (prosinec 2012) 

  7. Školní kolo ve vybíjené (listopad 2012) 

  8. Okrskové kolo v halové kopané (listopad 2012) 

  9. Školní kolo ve šplhu (leden 2013) 

10. Okresní kolo ve šplhu (únor 2013) 

11. Školní kolo v šachu (vánoční turnaj- prosinec 2012) 

12. Okrskové kolo ve florbalu (prosinec 2012) 

13. Okrskové kolo ve vybíjené (duben 2013) 

14. Školní kolo ve skoku vysokém (leden 2013) 

15. MCD CUP - I. stupeň (duben 2013) 

16. COCA COLA CUP - II. stupeň (březen 2013) 

17. Atletické přebory Podluží I. i II. stupeň – Lanžhot (květen 2013) 

18. 5. ročník atletické olympiády ZŠ T. G. Masaryka Moravský Žižkov (červen 2013) 
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 Pohybem a sportem se pokusíme ukázat, jak je možno trávit volný čas a předejít tak případným ne-

žádoucím vlivům na využívání jejich volného času.  

Výsledky sportovních soutěží:  
 
  2. Okresní kolo v přespolním běhu – Břeclav (říjen 2012 - všichni ve středu startovního pole 
svých kategorií 
  3. Regionální kolo ve florbalu – Podivín (říjen 2012 - 4. místo) 
  8. Okrskové kolo v halové kopané (listopad 2012 - 3. místo a postup do okresního kola) 
10. Okresní  kolo ve šplhu  (únor 2013 - nejlepší 11. místo ze 30) 
12. Okrskové kolo ve florbalu (prosinec 2012 -  2. místo) 
13. Okrskové kolo ve vybíjené (duben 2013 - 4. místo) 
15. MCD CUP - I. stupeň (duben 2013 - 2. místo) 
16. COCA COLA CUP - II. stupeň (březen 2013 _ 2. místo) 
17. Atletické přebory Podluží I. i II. stupeň – Lanžhot (květen  2013 - 19. medailí) 
 
Vypracoval:  Zdeno Mácsai 

 

 

Ostatní soutěže : 

1. stupeň 

1. Cyklistická soutěž zručnosti  

2. Soutěž ve stavění ze stavebnice 

3. Výtvarná soutěž „ Postava z mé oblíbené knihy“ 

2. stupeň 

1. Konverzační soutěž v AJ školní kolo 

2. Konverzační soutěž v AJ okresní kolo (5. místo) 

3. Pythagoriáda – školní kolo 

4. Matematický klokan – školní kolo 

5. Olympiáda z ČJ – školní kolo 

6. Olympiáda z ČJ – okresní kolo  

7. Olympiáda z matematiky – školní kolo 
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Výsledky celostátního testování žáků 5. r. a 9. r. 

Matematika, 5. ročník  
Průměrná úspěšnost žáků školy:    73%    
 
Český jazyk, 5. ročník 
Průměrná úspěšnost žáků školy:    75%  
 
Anglický jazyk, 5. ročník 
Průměrná úspěšnost žáků školy:   84%  
 
 
Matematika, 9. ročník 
Průměrná úspěšnost žáků školy:   55%  
 
Český jazyk, 9. ročník 
Průměrná úspěšnost žáků školy:    84%  
 
Anglický jazyk, 9. ročník 
Průměrná úspěšnost žáků školy:   61%  
 
Nepovinné testy - Německý jazyk, 9. ročník 
Průměrná úspěšnost žáků školy:    69%  
 

Charitativní akce školy 

Tříkrálová sbírka     16 097,- Kč    

Český den proti rakovině    10 822,- Kč 

Šance – děti ulice 

Sběr víček od pet lahví     příloha č. 2 

Poradenské služby na škole 

Údaje o odborných pracovnících 

 Fyzický počet Kvalifikace, spec. Dosažené vzdělání 

Výchovný poradce 1 Učitelka ZŠ, speciali-
zační studium 

VŠ 

Školní metodik pre-
vence 

1 Učitel ZŠ VŠ 

 

Věková struktura 

 Do 35 let 36 -50 let 51 let a více 

Výchovný poradce 0 1 0 

Školní metodik pre-
vence 

0 1 0 
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Individuální integrace  

Typ postižení ročník Počet žáků 

Tělesné postižení 6. 1 

Poruchy učení - - 

Mentální postižení 2. 1 

Vady řeči - - 

celkem - 2 

   

 

Hodnocení činnosti a plánů výchovného poradce a metodika prevence 

Hodnocení plánu výchovného poradce 

Ve školním roce 2012/2013 pracovala výchovná poradkyně (dále jen „VP“) podle Plánu výchovného 

poradce 2012/2013, při jehož sestavení v srpnu 2012 vycházela z náplně práce VP doplněného o 

vlastní zkušenosti a podle aktuálních požadavků a potřeb žáků, rodičů a učitelů. Při své práci spolu-

pracovala s Pedagogicko -psychologickou poradnou v Břeclavi, v Hodoníně, se Speciálně pedagogic-

kými centry v Brně (dále jen „SPC“) a se sociálními pracovnicemi. 

Cílem hodnocení plánu je rekapitulace dosažených výsledků se snahou o další zkvalitnění práce. 

 

Činnost se týkala těchto oblastí:  

1. Oblast výchovných a výukových obtíží 

K 20. 6. 2013 evidovala VP 16 dětí s poruchami učení, z toho jsou dvě integrované. Integrace 

probíhá na základě žádosti rodičů a doporučení SPC. Pro žákyně byl vypracován individuálně 

vzdělávací plán (dále jen „IVP“), na jehož sestavení, projednání s rodiči a s učiteli, odeslání se 

výchovná poradkyně výrazně podílela. V průběhu celého školního roku sledovala práci a vý-

sledky těchto dětí, kontrolovala plnění IVP a tyto byly dvakrát ročně písemně zhodnoceny. 

Úzce spolupracovala se všemi učiteli, kteří dané žákyně vyučovali, s SPC a vedla jejich doku-

mentaci. 

Dále koordinovala a kontrolovala práci s problémovými žáky. Podílela se na řešení problému 

s vysokou absencí u jednoho žáka, zúčastnila se některých pohovorů třídních učitelů a vedení 

školy s problémovými žáky a s jejich rodiči. V několika případech byly řešeny problémy výraz-

ného školního neprospěchu, většinou z důvodu nezájmu žáka nebo jeho nedostatečné moti-

vace. Při jednáních byla přítomna kromě VP buď ředitelka školy, nebo její zástupce. Ve všech 

případech byly vyhotoveny písemné záznamy. Sledovala i žáky pocházející ze složitějších ro-

dinných podmínek a sociálních poměrů, v některých případech spolupracovala i se sociálními 

pracovnicemi. Podílela se na vyhledávání žáků s poruchami učení, vedle jejich dokumentaci, 

upozorňovala učitele na nově vyšetřené žáky a sledovala práci učitelů s nimi. Dále poskytova-

la individuální pomoc žákům, rodičům a učitelům při řešení výukových problémů. 

V závažnějších případech byli tito pozváni na výchovnou komisi k pohovoru. Zápisy jsou us-

chovány u VP, ředitelky školy. 
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2. Oblast prevence nežádoucích patologických jevů 

VP celoročně pracovala s metodikem prevence, podílela se na sestavení Minimálního preven-

tivního programu školy, problémy byly řešeny po vzájemné dohodě. 

 

3. Oblast profesionální orientace 

VP zkontrolovala začlenění témat volby povolání do náplně vyučovacích předmětů 7. a 8. 

ročníku, zejména do výchovy k občanství a ke zdraví (dále jen „VOZ“)a do praktických činnos-

tí. V 1. čtvrtletí školního roku je pro žáky 9. ročníku důležité získání co nejvíce informací ke 

správné profesní volbě, čemuž VP věnovala dostatek času. Žáci navštívili Veletrh vzdělávání 

v Hodoníně, dostali informace o Veletrzích v Břeclavi a v Brně, navštěvovali dny otevřených 

dveří na jednotlivých školách, absolvovali schůzku v informačně poradenském středisku při 

ÚP v Břeclavi, v rámci krátkých vstupů se setkávali ve škole i se zástupci některých škol. Na 

školní nástěnce sledovali informace o školách a o trhu práce. Rodiče žáků 9. r. byli na každé 

třídní schůzce podrobně informováni o podmínkách přijímacího řízení, vyplnění přihlášek a 

dalších kolech přijímacího řízení, pokud by žáci v prvním kole neuspěli.  VP pomáhala žákům 

s vyplněním přihlášek a s jejich kontrolou, rodičům předala zápisové lístky. Vypracovala pře-

hledy o umístění všech žáků. 

Je zapotřebí převést databázi žáků se specifickými poruchami učení a jejich plány do počíta-

čové podoby a v roce 2013/2014 se zaměřit formou hospitací na kontrolu učitelů, kteří by 

měli s těmito žáky individuálně pracovat ve vyučovacích hodinách. 

 

Vypracovala: Mgr. Iva Sovová, výchovná poradkyně 

Hodnocení plánu metodika prevence 

Školní rok 2012/2013 byl založen na úzké spolupráci mezi vedením školy, školním metodikem 
prevence, výchovným poradcem a ostatními pedagogickými pracovníky.  
Cílem minimálního preventivního programu je v maximální míře omezit působení nežádoucích vlivů 
na mládež, zvýšit odolnost vůči sociálně patologickým jevům, které ohrožují zdraví, osobnostní a 
sociální vývoj.  Při uplatňování minimálně preventivního programu usilujeme u žáků také o: 

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

 Žáci mohli bezplatně navštěvovat školní klub, který pod sebou v roce 2012/2013 sdružoval celkem 6 
zájmových útvarů: Vazačský a přírodovědný, Florbal, Pohybové hry, Stolní a deskové hry, Fotbalová 
přípravka a dovednosti, Fyzikální pokusy. Přihlášených žáků do školního klubu bylo 58. Z celkového 
počtu žáků na naší škole - 97, je počet přihlášených dětí velmi slušný. Dále na naší škole děti 
navštěvovaly Náboženství, Dyslektický kroužek, Hru na flétnu a kurz anglického jazyka. Ve škole 
pracoval také pod vedením Mgr. Drahomíry Řehánkové pěvecký sbor. 
 Během školního roku se konaly plánované i neplánované akce. S dětmi jsme navštívili řadu 
divadelních, hudebních a filmových představení. Další akce školy: Veletrh vzdělávání (pro žáky 8. a 9. 
ročníku); Dýňový den; Dopravní soutěž; Poznávací zájezd  -   koncentrační tábor Osvětim a Březinka; 
Mikulášská nadílka; Vánoční dílny; Vánoční besídka; Pythagoriáda; Soutěž ve stavění ze stavebnic; 
Anthropos Brno – návštěva stálé expozice a výstavy „Umění australských domorodců“; Technické 
muzeum Brno – exkurze; Přednáška „Sexuální a reprodukční zdraví“ (pro žáky 8. a 9. ročníku); Noc s 
Andersenem – čtení pohádek, táb. oheň, spaní ve škole; Na kole dětem – beseda s panem 
Zimovčákem; Dětský den – sportovní den; Výstava Merkur - Muzeum Břeclav; Cyril a Metoděj – 
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projekt 1. i 2. stupně; Školní výlety; Poslední zvonění 9. ročníku; Prezentace 9. ročníku pro rodiče a 
učitele a samozřejmě řada sportovních akcí – McDonald’s Cup (malá kopaná), Coca cola cup 
(fotbalový turnaj), Atletické přebory Podluží v Lanžhotě, atd. V měsíci květnu bylo pro žáky 1. stupně 
objednáno divadelní představení o škodlivosti drog „Buď silný jako tygr“. Dětem se tento program 
velmi líbil. Naše škola se také účastnila řady charitativních akcí. Například pod vedením Mgr. Ivy 
Sovové proběhl v květnu 2013 Den proti rakovině. O tyto akce byl vždy ze strany dětí velký zájem a 
aktivně se spolupodílely. Škola spolupracovala s metodikem Pedagogicko-psychologické poradny 
v Břeclavi Mgr. Helenou Adamusovou. Metodik prevence navštívil řadu školení a metodických 
sdružení, například: Právo ve škole; Třídnická hodina – jeden z nástrojů, jak ovlivnit klima třídy; Šikana 
atd. První stupeň si připomenul problematiku návykových látek v hodinách prvouky v kapitolách o 
těle a ochraně člověka před škodlivými vlivy a také v hodinách přírodopisu v kapitolách o lidských 
orgánech a zdravém životním stylu. Součástí učebních osnov předmětu Vlastivěda je také dopravní 
výchova. Ve výchově k občanství a ke zdraví žáci osmého a devátého ročníku diskutovali na téma 
„Prevence zneužívání návykových látek“. Žáci šestého a sedmého ročníku na toto téma zase 
vypracovali projekty. V hodinách občanských výchov bylo toto téma připomenuto v kapitolách 
„Globální společenské problémy, Využití volného času, Životospráva, Hledání smyslu života“. Navíc 
byly v hodinách využívány DVD a videokazety, týkající se dané problematiky. V informatice byli žáci 
seznámeni s chováním na internetu a upozorněni na možná nebezpečí. V loňském školním roce se 
v 9. ročníku objevil problém kyberšikany. Z tohoto důvodu jsme celý školní rok věnovali tématu - 
Šikana. V měsíci červnu poté proběhlo šetření pomocí dotazníku – Šikana ve školách. Pásmo bylo 
zaměřeno nejen na šikanu ve škole, ale i mimo ni. Cílem bylo pomoci při řešení uvedených 
negativních jevů v třídním kolektivu s důrazem na vytváření a podporu zdravých vztahů mezi dětmi.  
Dalším velkým projektem bylo sledování životosprávy a zdraví dětí. Na konec školního roku opět žáci 
třetího až devátého ročníku vyplnili dotazník týkající se tohoto tématu. Dotazníky byly vždy 
anonymní, přesto se některé děti podepsaly. Ke svým učitelům mají tedy důvěru a to nás velmi těší.  
Myslím si, že prostředí naší školy je velmi rodinné a to je naší velkou předností. Výsledky prací byly 
velmi zajímavé. Zjištěné skutečnosti byly prodiskutovány s vyučujícími a posléze i s žáky. Vyhodnocení 
po jednotlivých ročnících uloženo v ředitelně. 
 Na naší škole je zřízena schránka důvěry, do které se žáci svěřují s nejrůznějšími problémy.  Rovněž je 
zřízena nástěnka, sloužící jako informační panel s adresami a telefonními čísly institucí, které se 
danou problematikou zabývají. Poskytuje také konkrétní informace o návykových látkách.      
 

Výskyt sociálně patologických jevů na škole v roce 2012/2013  

 
 
ročník 

snížená 
známka 

z chování 

neomluvené 
hodiny 

alkohol kouření  ostatní 
drogy 

agresivní 
formy 

chování a 
šikana 

Sebepoško-
zování 

1. - - - - - - - 

2. - - - - - - - 

3. - - - - - - - 

4. - - - - - - - 

5. 1 - - - - - - 

6. - - - 1 1 3 - 

7. - - - 2 1 2 - 

8. 1 - 1 2 2 1 - 

9. - - - - - 0 - 

celkem 2 - 1 5 4 6 - 
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Výchova proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance 

Školní rok: 2012/2013 

- rasismus, xenofobie a intolerance jsou jedním ze současných problémů naší společnosti 

- Program romské iniciativy – pan Herák – program zrušen 

- 1. stupeň – romská pohádka 

- 2. stupeň – romský folklór 

- akce přeložena z loňského školního roku na rok letošní – termín bude upřesněn 

- Návštěva koncentračních táborů – Osvětim, Březinka 

- akce proběhla 17. října 2012, pro žáky 7. – 9. ročníku 

- Filmová produkce pro zájemce 

- každoročně si žáci vybírají z několika filmových titulů – například: „Musíme si pomáhat, 

Schindlerův seznam, Smrt krásných srnců, Pád Třetí říše atd.“ 

- nejčastěji bývá dětmi vybrán film Schindlerův seznam – šokující, nemilosrdné drama o 

noční můře holocaustu, založené na skutečných událostech 

- akce trvá jeden den a nahradí výuku - nejdříve je promítnut film, poté následuje beseda a 

nakonec děti napíší krátkou práci - své zážitky, pocity  

- tato témata jsou také součástí výuky ČJ, LV, D, Z a VOZ (Výchovy k občanství a ke zdraví) 

- VOZ6 – „Všichni jsme lidé; První krok k lidským právům; Moje práva – tvoje práva“ 

- VOZ7 – „Život mezi lidmi – patříme k lidem; Víra a náboženství, Nejstarší formy 

náboženství; Lidská práva“ 

- VOZ8 – „Právní minimum – Základní práva a svobody (prosazování svých práv a 

prosazování práv druhých) 

- VOZ9 – „Lidská společnost a násilí“ 

Vypracovala: Mgr. Martina Kristová, školní metodik prevence     

Základní údaje o hospodaření školy 

Příloha č. 3 – Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2012/2013 se škola nezapojila do žádného mezinárodního projektu. 
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Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

Ve školním roce 2012/2013 jsme se zapojili do projektu EU OPVK. Z těchto zdrojů jsme zatím nově 

vybavili počítačovou učebnu a dále pokračujeme ve vybavování tříd počítači, dataprojektory, učeb-

ními pomůckami. Vyučující čerpají finance na další vzdělávání, vytvářejí materiály pro výuku. Za tyto 

materiály jsou finančně odměňováni . 

Dále jsme byli zapojeni do projektu Ovoce do škol. Žáci 1. – 5. ročníku dostávali pravidelně balíčky 

ovoce a zeleniny. 

Údaje o spolupráci s dalšími organizacemi 

Základní škola při plnění úkolů ve vzdělávání spolupracuje se zřizovatelem, odborovou organizací při 

ZŠ, Mateřskou školou Sluníčko v Moravském Žižkově, podnikatelskými subjekty v obci. 

 

Závěr 

1. 8. 2013 odešla do důchodu ředitelka školy Mgr. Irena Homolová.  Tímto bych jí rád podě-

koval za mnohaletou práci, kterou věnovala naší škole. Dále děkuji za spolupráci zřizovateli a 

Školské radě, Mateřské škole Sluníčko a všem sponzorům školy. 

 

Mgr. Miloslav Sova, ředitel školy 

 

7. 10. 2013 

 

 

Fotodokumentace 

 

  Plavecký kurz 
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 Noc s Andersenem 

 

Program protidrogové prevence 

 

 Den proti rakovině, 9. r. 
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Návštěva technického muzea 

 

Vánoční besídka 

 

Atletické přebory Lanžhot 
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Návštěva skleníků 

 

Přílohy  

Příloha č. 1 – Inspekční zpráva 

Příloha č. 2 – Děkovný dopis 

Příloha č. 3 – Výroční zpráva o hospodaření 
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Příloha č.2 
   

 
V Břeclavi 15.09.2013 
 
 
Vážená paní učitelko, 
 
chceme tímto poděkovat všem žákům i zaměstnancům školy, také děkujeme všem 
občanům Moravského Žižkova, za úsilí a čas, které všichni věnovali sběru víček z 
PET lahví pro naše dvojčata Danielku a Kubíka. 
  
Víčka sbíráme pro to, abychom získali peníze na pořízení zdravotních a rehabilitač-
ních pomůcek pro naše děti. Sami doma víčka z PET lahví dáváme bokem, proto 
dobře víme, jak pomalu přibývají a jak dlouho trvá, než nasbíráme plný igelitový sá-
ček.  
 
Za minulý školní rok jsme za víčka získali CZK 8.000,--. Část jsme použili na dopla-
cení invalidního vozíku pro Danielku, která se bez takovýchto pomůcek neobejde a 
zbytek bychom rádi použili na rehabilitační pobyt. 
 
Víčka budeme sbírat i tento školní rok, protože pobyt v lázeňském zařízení dvou dětí 
s dvěma dospělými osobami stojí nejméně 3x tolik. 
 
 
Ještě jednou děkujeme všem za pomoc  
 
 
 
 
 
S pozdravem 
            

            

              Markéta Čermáková 

 


