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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 učebny, 
a dále sociální zařízení a 2 kabinety. V roce 2014 byla celá budova zateplena, vyměněna střešní krytina. 
Prostředí školy si drží ráz staré vesnické školy s příjemnou atmosférou.  

Samotná škola je úplnou s 1. – 9. postupným ročníkem. Velkým kladem zdejší školy je zejména rodinné 
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. Byl zřízen žákovský senát. 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. 
Škola je zapojena do dlouhodobých projektů EU OPVK.  

 Stálý 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     30 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 
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Úplná škola:  

Stav k 30. 6. 2015 

 

 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný 
počet na třídu 

Kapacita 

1. stupeň 5 5 61 12,2  

2. stupeň 4 4 47 11,75  

Celkem 9 9 108 12 170 

 

Třída Počet žáků 

I. 16 

II. 15 

III. 10 

IV. 9 

V. 11 

VI. 17 

VII. 8 

VIII. 9 

IX. 13 

Celkem 108 

 

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 – odstoupila (rodinné důvody) 

        Mgr. Renata Rebendová – od 11. 11. 2013 

                 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 30 1 /0,75 30 

Školní klub 6 39 5 neuvádí se 
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Zpráva o činnosti školní družiny v roce 2014/2015 

Ve školním roce 2014/2015 bylo zapsáno 30 dětí od 1. až 3. ročníku. 

Třída Počet žáků 

I. 15 

II. 13 

III. 2 

IV. 0 

V. 0 

Celkem 30 

 

Akce školní družiny:  

Sportovní akce – turnaj ve vybíjené, kopané, přehazované, florbalu. 

Výtvarné akce – malujeme přírodu 

                               malujeme večerníčkové postavy 

                               malování obrázků do tv magazínu 

Beseda s průvodkyní o hradech a zámcích - Lucie Auzká 

Pedagogická praxe – Tereza Doláková, Anežka Kuriálová, Klára Michalicová, Jitka Osičková 

   

Spolupráce školní družiny – Školní družina spolupracuje s Mateřskou školou Sluníčko  

         v Moravském Žižkově (společné návštěvy a hry) 
Vypracovala: Soňa Osičková 

Vzdělávání pedagogů školní družiny 
- ve školním roce 2014/2015 vychovatelka školní družiny neabsolvovala žádné školení  

 

Zpráva o činnosti školního klubu ve školním roce 2014-2015 

Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo školní klub 39 žáků školy. 

Školní klub pracoval v t ěchto skupinách:  

1. Přírodovědný a vazačský 

2. Nauč se a vytvoř 

3. Atletická příprava a sportovní hry 

4. Regionální dějepis 

5. Florbal 

6. Jazyk německý, konverzace 

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 

11,98/13 

Z toho odborně 
kvalifikovaných 

10,48/11 

 

Počet učitelů bez odborné kvalifikace:  

2 (Z. Mácsai, úvazek 1, S. Osičková  –  úvazek 0,50) 

 

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří nastoupili na školu:  

0 
 

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří odešli: 

1     (Mgr. P. Úlehlová – změna pracoviště, rodinné důvody) 

 

Nepedagogičtí pracovníci:  

3 (školnice, uklízečka, účetní) 

 

Věkové rozložení učitelů: 

 

Věk                                                       Učitelé 

 Muži Ženy 

Do 35 let - 3 

36 - 50 2 5 

51 a více - 2 

Pracující důchodci pobírající 
důchod 

- 1 

Celkem  2 11 

Na mateřské dovolené - 1 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

Škola je zapojena do projektu EU OPVK a partnerského projektu Vzdělávání v Cloudu, v rámci kterých 
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 0 

Cizí jazyky 2 

Umění, estetika 0 

Speciální pedagogika 1 

Informatika, interaktivní výuka 14 

Matematika 3 

Společenské vědy 0 

Legislativa, řízení, ekonomie 

Funkční studium ŘŠ 

 

1 

Sport, turistika, tělesná výchova 0 

Výchovné poradenství, metodik 
prevence 

2 

Přírodní vědy 1 

Český jazyk a literatura 2 

Zdravotnictví, bezpečnost 0 

Celkem 26 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání za 1. pololetí a 2. pololetí:  

 

Školní rok: 2014/2015, 1 . pololetí  Zpracovatel:  Mgr. Miloslav Sova  
 
 

ročník prosp ěli s 
vyznamenáním 

prosp ěli  neprosp ěli  

1. 16 0 0 
2. 15 0 0 
3. 9 1 0 
4. 6 3 0 
5. 9 2 0 
6. 7 9 1 
7. 5 3 0 
8. 4 5 0 
9. 5 8 0 

celkem  76 31 1 
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ročník uspokojivé chování  (2) neuspokojivé chování  (3) 
1. 0 0 
2. 0 0 
3. 0 0 
4. 0 0 
5. 0 0 
6. 1 0 
7. 0 0 
8. 0 0 
9. 0 0 

celkem  1 0 
 
Hodnocení výsledk ů vzdělávání – zp ůsob vyjád ření (klasifika čním stupn ěm, 
slovn ě, kombinací obou zp ůsobů) 
 

ročník hodnocení 
klasifika čním 

stupn ěm 

hodnocení 
slovní 

kombinace slovního 
hodnocení a 
klasifika čním 

stupn ěm 
1. 16 0 0 
2. 15 0 0 
3. 10 0 0 
4. 9 0 0 
5. 11 0 0 
6. 17 0 0 
7. 8 0 0 
8. 8 0 1 
9. 13 0 0 

celkem  107 0 1 
 
Výchovná opat ření – pochvaly 
 

ročník pochvala ředitele školy  pochvala t řídního u čitele  
1. 0 0 
2. 0 15 
3. 0 4 
4. 0 3 
5. 0 0 
6. 0 4 
7. 0 7 
8. 0 0 
9. 6 6 

celkem  6 39 
 
Výchovná opat ření – napomenutí a d ůtky 
 

třída napomenutí 
třídního u čitele 

důtka t řídního 
učitele 

důtka ředitele 
školy 

1. 0 0 0 
2. 0 0 0 
3. 1 0 0 
4. 1 0 0 
5. 0 0 0 
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6. 4 4 0 
7. 2 0 0 
8. 1 0 0 
9. 2 1 0 

celkem  11 5 0 
 
 
 Počet omluvených / neomluvených hodin 
 

ročník počet 
omluvených 

hodin 

průměr na 
žáka třídy 

počet 
neomluvených 

hodin 

průměr na 
žáka třídy 

1. 343 21,4 0 0 
2. 458 30,5 0 0 
3. 332 33,2 0 0 
4. 363 40,3 0 0 
5. 365 32,3 0 0 
6. 820 48,2 0 0 
7. 366 45,7 0 0 
8. 404 45 0 0 
9. 689 53 0 0 

celkem  4 140 38,33 0 0 
  
Školní rok: 2014/2015, 2. pololetí  Zpracovatel:  Mgr. Miloslav Sova  
 
Celkové hodnocení žák ů – prosp ěch 
 

ročník prosp ěli s 
vyznamenáním 

prosp ěli  neprosp ěli  

1. 16 0 0 
2. 14 1 0 
3. 9 1 0 
4. 6 3 0 
5. 7 4 0 
6. 9 7 1 
7. 5 3 0 
8. 4 4 1 
9. 1 12 0 

celkem  71 35 2 
 
Celkové hodnocení žák ů – zhoršené chování 
 

ročník uspokojivé chování  neuspokojivé chování  
1. 0 0 
2. 0 0 
3. 0 0 
4. 0 0 
5. 0 0 
6. 0 0 
7. 0 0 
8. 0 0 
9. 1 0 

celkem  1 0 
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Hodnocení výsledk ů vzdělávání – zp ůsob vyjád ření (klasifika čním stupn ěm, 
slovn ě, kombinací obou zp ůsobů) 
 

ročník hodnocení 
klasifika čním 

stupn ěm 

hodnocení 
slovní 

kombinace slovního 
hodnocení a 
klasifika čním 

stupn ěm 
1. 16 0 0 
2. 15 0 0 
3. 10 0 0 
4. 9 0 0 
5. 11 0 0 
6. 17 0 0 
7. 8 0 0 
8. 8 0 1 
9. 13 0 0 

celkem  107 0 1 
 
 
Výchovná opat ření – pochvaly 
 

ročník pochvala ředitele školy  pochvala t řídního u čitele  
1. 12 4 
2. 8 7 
3. 4 6 
4. 3 3 
5. 1 7 
6. 3 3 
7. 2 0 
8. 1 4 
9. 7 2 

celkem  41 36 
 
 
Výchovná opat ření – napomenutí a d ůtky 
 

třída napomenutí 
třídního u čitele 

důtka t řídního 
učitele 

důtka ředitele 
školy 

1. 0 0 0 
2. 0 1 0 
3. 2 0 0 
4. 1 2 0 
5. 2 0 0 
6. 3 0 2 
7. 2 1 0 
8. 0 0 1 
9. 3 1 0 

celkem  13 5 3 
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Komisionální p řezkoušení žák ů 
 

třída pochybnosti o 
správnosti hodnocení 

počet opravných  zkouš ek 

1. 0 0 
2. 0 0 
3. 0 0 
4. 0 0 
5. 0 0 
6. 0 2 
7. 0 0 
8. 0 1 
9. 0 0 

celkem  0 3 
 
 
Opakování ro čníku 
 

ročník žák neprosp ěl žák nemohl 
být hodnocen 

žák měl vážné 
zdravotní 
důvody 

žák opakuje 
9.r. po spln ění 
povinné školní 

docházky 
1. 0 0 0 0 
2. 0 0 0 0 
3. 0 0 0 0 
4. 0 0 0 0 
5. 0 0 0 0 
6 1 0 0 0 
7. 0 0 0 0 
8. 1 0 0 0 
9. 0 0 0 0 

celkem  2 0 0 0 
 
 
 Počet omluvených / neomluvených hodin 
 

ročník počet 
omluvených 

hodin 

průměr na 
žáka třídy 

počet 
neomluvených 

hodin 

průměr na 
žáka třídy 

1. 486 30,38 0 0 
2. 489 32,60 0 0 
3. 524 52,4 0 0 
4. 406 45,1 0 0 
5. 548 49,82 0 0 
6. 929 54,64 0 0 
7. 507 63,38 0 0 
8. 404 44,89 0 0 
9. 531 40,85 0 0 

celkem  4 824 44,67 0 0 
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Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

                                 Gymnázium SOŠ SOU 

4 leté 6 leté 8 leté  

Počty přijatých 0 0 0 9 4 

 

Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků 

9. ročník 13 

Nižší ročník 0 

Celkem 13 

 

Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 

Ve školním roce 2014/2015     2 

Důvody: stěhování, sportovní škola 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 

 Ve školním roce 2014/2015    1 

Důvody: rodinné důvody 

 

Kontroly provedené inspekcí: 

 Ne 

 

Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:  

Ne 

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

Rozhodnutí ředitele školy – zápis do 1. ročníku 

 Počet rozhodnutí Počet odvolání 

Počet přijatých žáků 20 0 

Odklad povinné školní 
docházky  - 2016/2017 

  2 0 

Dodatečné odložení povinné 
školní docházky 

  0 0 

Jiné   0 0 
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Rozhodnutí ředitele školy – přestup žáků (vyřízeno správní řízení ve školním roce 2014/2015) 

 Počet rozhodnutí Počet odvolání 

Počet nově přijatých žáků   6 (od 1. 9. 2015) 0 

Odcházející žáci    2 0 

 

Další údaje o škole  

Akce 1. stupně ve školním roce 2014/2015 
 
Jako každý rok se žáci vzdělávali nejen ve škole, ale i na různých soutěžích, akcích a programech, které 

si pro ně pracovníci školy připravili. Získali nové poznatky, učili se vzájemně si pomáhat, pobavit se se 

svými spolužáky a učiteli. Rozvíjeli se jak v praktických věcech, tak i ve sportovních a uměleckých 

činnostech. Při slavnostním zahájení školního roku nám pršelo štěstí, ale i tak se podařilo pasovat 17 

prvňáčků na Prvňáky 2014 a jejich patrony, deváťáky, na Patrony 2014. Letos jsme udělali změnu a 

místo pasování šerpou dostal každý deváťák a prvňák placku, která jim bude připomínat slavnostní 

zahájení školního roku.  

8. září se v prostorách Kulturního domu v Moravském Žižkově konala výstava výpěstků zahrádkářů a 

zahradnických firem, ale i historického zemědělského nářadí občanů Moravského Žižkova. Poutal velice 

hodnotný výklad p. Buzrly o jednotlivých postupech pěstování ovoce, zeleniny, květin, ale i použití 

historického zemědělského nářadí. Ve středu 10. září se již počtvrté konal Dýňový den. Počasí nás letos 

nezklamalo a sluníčko nám vykouzlilo na školním dvoře příjemné podzimní odpoledne. Děti z 1. stupně 

vyřezávaly z dýní nápadité obličeje strašidel a projevovaly svou fantazii při jejich zdobení. Prvňáčkům 

přišli pomoci i jejich patroni z 9. ročníku a některé maminky. Děti pracovaly s velkým zaujetím a hotová 

strašidla zdobila několik dní školní dvůr. 15. září byla pro naše žáky 2. – 9. ročníku připravena 

přednáška o ekologii. Přednášející kladl dětem na srdce, že třídění odpadu je důležité pro naše životní 

prostředí. Žáci se dozvěděli informace o tom, jak veškerý odpadový materiál nejen třídit, ale i 

recyklovat. Během měsíce září žáci naší školy absolvovali postupně podle tříd běh od 300 metrů (2., 3. 

tř.), 500m(4., 5. tř.). Všichni se moc snažili a ti nejlepší jeli reprezentovat naši školu. Od 18. září začal 

pracovat Žákovský senát, ve kterém mohou žáci vyjádřit svůj názor k práci školy či vymýšlet akce pro 

své spolužáky. Za první stupeň se schůzek účastní 3., 4., a 5. ročník. 23. září mohly děti zhlédnout 

výstavu u příležitosti 222 let založení Moravského Žižkova. Další den se zúčastnily výstavy „Život v 

krajině Lednicko - Valtického areálu“ v Zemědělském muzeu ve Valticích. Kromě stálé expozice 

seznamující návštěvníky hlavně s vinařstvím a vinohradnictvím jižní Moravy jsme mohli vidět i 

ukázkové ekosystémy s vycpaninami živočichů a modely rostlin. Výstava byla velmi poučná a žáci si 

hravou formou rozšířili své přírodopisné znalosti. 26. – 29. září žáci v rámci pěstitelských prací vytrhali 

plevel okolo svých stromků, které vysadili v projektu „ Zasaď strom“.  

V říjnu (8.) jsme se zúčastnili již po několikáté Běhu Boba Zháňala. Všichni se moc snažili, vybojovali 

jsme 6. místo. Přihlásili jsme se do soutěže ve sběru papíru. Sběr se uskutečnil celkem 4 krát za rok. 

Naše škola vyhrála ve všech kategoriích. Byly odměněny třídní kolektivy, sourozenci i jednotliví nejlepší 

žáci. Velký dík patří hlavně rodičům, kteří dětem se sběrem velmi pomáhali. Od 15. října začala na naší 

škole výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím. Proběhla 10 krát za rok a to u žáků od 3. třídy. 24. 

října nás navštívilo loutkové divadlo Radost. Tato akce byla součástí projektu Patroni, ale i kamarádi. 

Žáci 9. ročníku nacvičili a poté společně sehráli pro své prvňáčky loutkové divadlo s profesionálními 
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loutkami, které jim zapůjčili loutkoherci. Druhá velká akce devátého ročníku, která byla pro první 

stupeň, se jmenovala Strašidelné putování.  I když foukal studený vítr, dětem to nevadilo a při hrách a 

zejména při táborovém ohni se ohřály a pochutnaly si na špekáčcích. V říjnu se konal 2. ročník 

celostátního projektu „72 hodin, Ruku na to“. Do této akce se zapojili žáci 1. stupně, kteří v krásných 

modrých tričkách s logem této akce uklidili místní park a okolí školy. 

3. listopadu jsme se jeli seznámit s provozem firmy Hantály Velké Pavlovice a s tříděním odpadu. Paní 

ředitelka nás provedla provozem, navštívili jsme kompostárnu a skládku odpadu. 14. listopadu byla 

opět s nadšením přijata přednáška cestovatele T. Kubeše, kterého si žáci školy sami znovu vyžádali. 

V hlasování o nejlepší akci loňského roku se umístila mezi třemi nejlepšími. Letos nám povídal o Indii. 

18. listopadu mohli žáci shlédnout výchovný koncert k Roku české hudby. Zaujalo nás žesťové kvarteto, 

které hrálo známé písně z českých pohádek a večerníčků. Konec měsíce se nesl ve znamení blížícího se 

adventního období a slavnostního rozsvěcení vánočního stromu školy. Akce proběhla tradičně první 

adventní neděli 30. 11. 2014 před budovou školy. Celý den to vypadalo, že se spustí déšť, ale nakonec 

vše dobře dopadlo, snad až jen na to, že silný vítr nám neumožnil poslat k nebi lampion štěstí. To nám 

však radost nepokazilo a zejména velká účast zajistila krásnou atmosféru. 

2. prosince si paní katechetka připravila velmi zajímavý interaktivní program „Těšíme se na Vánoce“, 

který dětem přiblížil dobu adventní. 5. prosince navštívil tradičně menší děti Mikuláš, anděl a čert. Za 

písničku či básničku naděloval drobné sladkosti. Vše vzali pod svou záštitu deváťáci. V tomto měsíci 

proběhly také oblíbené vánoční dílny, kdy děti vyráběly drobné předměty k výzdobě školy. Celý měsíc 

se však pilně nacvičovala a chystala vánoční besídka (14. 12.), ale nejen to. Tvořily se výrobky na 

vánoční jarmark a zdobila se škola, jelikož byla opět v den besídky otevřena pro veřejnost. Nádherným 

úvodem a závěrem byla velká přehlídka krojů, zaměřená tentokrát na zimní oblečení. 16. prosince děti 

soutěžily o přeborníka v šachu i dámě. Poslední školní den před Vánocemi si žáci ve třídách uspořádali 

vánoční besídky, rozdali dárky a popřáli si do školního rozhlasu. Vše bylo završeno zpíváním před 

vánočním stromem školy, kde každá třída obdržela vánoční šek v hodnotě 400 Kč. Jako společný dárek 

byl žákům předveden nový smaltový znak školy.  

Měsíc leden byl klidnější, co se týká akcí. S žáky se prováděla dotazníkové šetření – Klima třídy a školy. 

Pokračovala další sběrová akce papíru, kdy 1. stupeň na plné čáře válcuje stupeň 2. 

V únoru navštívili prvňáčci mateřskou školu a krátkým vystoupením pozvali předškoláky k zápisu. Ten 

byl 5. února a žáci 1. stupně jej zpestřili pěkným programem. 17. února se konala beseda s panem 

Pavlem Auzkým, která byla o vzniku hvězd, a zejména její zakončení v podobě pozorování noční oblohy 

hvězdářským dalekohledem bylo pro přítomné žáky velkým zážitkem. 19. února patroni deváťáci opět 

zpestřili výuku prvňáčků zajímavým interaktivním programem Lidské tělo, který sami vytvořili a také 

vyzkoušeli na svých mladších kamarádech. 

V březnu proběhla anketa tříd o nejoblíbenější jídla školní jídelny, která potom paní kuchařky vařily. 
Děti, chodící do družiny, navštívila L. Auzká a besedovali spolu o českých hradech. 6. března absolvovali 
prvňáčci preventivní program Veselé zoubky. 10. března navštívili žáci 1., 2. a 3. ročníku naší školy 
výrobnu svíček Krejčí a Krejčí v naší obci. Děti viděly všechny stroje, které se podílejí na výrobě, starší 
žáci si mohli i sami svíčku vyrobit. Nakonec všichni dostali pěkný dárek na památku. Neméně zajímavé 
bylo i krmení ovcí a koz, které patří majitelům. 19. března si žáci 9. ročníku v rámci projektu „Žáci učí 
žáky“ na téma „Lidské tělo“ mohli vyzkoušet, jaké to je, učit. 20. března navštívili druháci knihovnu, 
kde si pro ně pan ředitel připravil zajímavé povídání o spisovatelce A. Lindgrenové. Poté byli všichni 
pasováni na čtenáře Rytířského řádu. V pátek 20. března jsme mohli pozorovat částečné zatmění 
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Slunce. Měsíc začal překrývat Slunce po půl desáté dopoledne. Největší část Slunce (kolem 75%) byla 
zakryta kolem tři čtvrtě na jedenáct, kdy většina tříd tento jev pozorovala venku pomocí svářečských 
sklíček. 21. března se konala asi největší akce, kterou škola tento měsíc pořádala a to muzikál Fantom 
opery, jeli jsme až do Prahy. Všichni, kdo se zúčastnili, byli moc spokojeni. 27. března si paní učitelky 1. 
stupně připravily pro děti projektový den na téma Velikonoce. Děti zdobily netradičními technikami 
vajíčka, vytvářely dekorace s jarními motivy na výzdobu školy. Na konci března žáci od 2. třídy psali 
v hodinách matematického klokana a zjistili tak, jak jsou na tom se svým logickým myšlením 
v porovnání s ostatními studenty. 

V dubnu se konala recitační soutěž 1. stupně, kterou škola pořádá již několikátý rok. Letos byla 
konkurence veliká, a tudíž vybrat tři nejlepší v každé kategorii dalo hodně práce. Ve výtvarné soutěži 
okresního charakteru – Malujeme večerníček, se tři naši žáci umístili na 1. místě. Tyto práce dokazují, 
jak šikovné děti na naší malé škole máme. 27. dubna se díky sponzorským darům mohly děti podívat na 
sférické kino, které bylo v naší tělocvičně. Menší zhlédli program o životě stromů, starší pak mořské 
živočichy. Žáci 4. a 5. třídy odjeli na okrskové kolo ve vybíjené do Lanžhota. I přes menší chybičky 
vybojovali krásné III. místo.  

V měsíci květnu připravily paní učitelky pro žáky 1. stupně krásný zážitek v podobě zájezdu na muzikál 
Lilli v říši snů, který se uskutečnil v Brně. V rámci školního klubu si děti sami zkusily chytit svou „zlatou“ 
rybku v žižkovském rybníčku. O tuto akci spojenou také se zajímavou besedou se postaral pan Ondrák. 
6. května absolvovala celá škola cvičný poplach. 7. května se nám podařilo zrealizovat akci, která slavila 
v minulosti velký úspěch a to Noc s Andersenem, která byla letos ve znamení výročí spisovatele Jana 
Drdy. Po návštěvě knihovny jsme si opekli špekáčky na školním dvoře a následovala stezka odvahy. 
Kolem půlnoci děti uléhaly do svých spacáků v tělocvičně. V květnu vyvrcholila akce, díky které máme 
novou vlajku školy. Online hlasováním jsme si vybrali vítězný návrh Marka Maděřiče, podle kterého 
byla zhotovena. I když poslední v tomto školním roce, ale opět rekordní, byl 4. sběr papíru pro soutěž 
„Sbíráme s Hantaláčkem“. Od 11. do 15. května proběhl Bláznivý týden, tentokrát ve znamení 
večerníčkových postav, puntíků, květina a pro zasmání také den vyměněný. Musím uznat, že 
nápaditost a pestrost masek byla překrásná. 13. května pořádali čtvrťáci dopravní soutěž. Počasí nám 
přálo a tak si mohly děti vyzkoušet svou jízdní zručnost a rychlost. 25. května nás žáci 1. stupně odjeli 
reprezentovat na Atletické přebory Podluží, odkud si odvezli 12 medailí.  

Červen začal krásně výletně. Paní učitelky 1. stupně si ke Dni dětí připravily oproti minulý rokům výlet. 
Nejprve jsme se všichni projeli lodí k Janohradu, poté jsme šli pěšky lesem do lednického parku. 
Sluníčko nám přálo a tak byly děti trošku znaveni, ale určitě velmi spokojeni. 15. června se k nám do 
školy přišli podívat budoucí prvňáčci. Vyzkoušeli si, jaké to bude, až budou opravdovými školáky. 
Všichni byli moc šikovní a paní učitelku svými znalostmi velmi překvapili. 16. června si pro 1. stupeň 
připravili páťáci „Běh podle fáborků“. Velká účast potvrdila to, že žáci se rádi setkávají a sportují i po 
vyučování. 17. června vyrazil celý 1. stupeň na celodenní výlet organizovaný 3. třídou a to do Permonia 
Oslavany. Děti utvořily smíšená družstva a plnily zábavnou formou úkoly. Nejlepší skupiny si odnesly za 
odměnu krásnou dřevěnou kostku. Starší žáci vyzkoušeli Lanovou dráhu, mladší pak Škrtí lanovku. Celý 
den byl velmi vydařený. Děti nadchlo velké množství aktivit, sportovního vyžití a adrenalinových 
zážitků. Potvrzuje to fakt, že tato akce vyhrála v hlasování nejlepší akci školního roku 2014/15. 18. 
června zorganizovali žáci 7. a 8. ročníku Cestu za pokladem, která byla určena pro 5. a 6. ročník. Konec 
roku se nesl ve znamení testování žáků od 5. ročníku v programu Aktivní škola. 24. června si pro děti 
připravila paní katechetka vzdělávací program – Bible. 29. června si připravili deváťáci sportovní hry 
pro prvňáčky. 30. června se konalo slavnostní ukončení školního roku 2014/15 a při té příležitosti byla 
vztyčena nová vlajka školy. 

Vypracovala: Mgr. Romana Zapletalová 
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Akce 2. stupně ve školním roce 2014/2015 

Základní škola Tomáše Garriqua Masaryka v Moravském Žižkově zahájila nový školní rok. Slavnostní 

přivítání školáků, všech pedagogů a pracovníků i přátel školy před budovou naší školy se neslo v 

příjemném a radostném duchu. Pozvolna se stává tradiční součástí pasování prvňáčků a deváťáků. 

Škola započala nový školní rok velmi aktivně.  

V podzimním období, již od září, se žáci zúčastnili hned několika akcí: návštěva Lednicko-valtického 

areálu, výstavy s regionální tematikou, setkání s malířem panem J. Vojtkem. Škola se také opětovně 

zapojila do soutěží ve sběru papíru a dosáhla prvenství. V dalších měsících žáci měli možnost 

diskutovat s místními podnikateli, zapojili se do projektu 72 hodin a v neposlední řadě soutěžili v 

mnoha sportovních utkáních a disciplínách. Novinkou v letošním roce byla výzva pro žáky 2. stupně – 

měli si připravit program pro ostatní třídy. Jako první se zapojili deváťáci s pomocí 8. ročníku a 

vyučujících, jejich Strašidelné putování potěšilo žáky 1. stupně.  

 Sváteční dobu Vánoc obohatila škola připravenou vánoční besídkou, která se v naší obci setkala s 

úspěchem a kladným přijetím.  Chladný leden vyplnily především výtvarné soutěže a Tříkrálová sbírka. 

Pro 9. ročník nastalo období vyplňování přihlášek na vybrané střední školy a méně oblíbené doučování. 

V únoru žáky seznámil pan Auzký s vesmírem a vznikem hvězd a přednášku zakončil pozváním na 

společné pozorování noční oblohy. 

 Jaro jsme přivítali mj. přípravou na sportovní klání, žáci pod vedením p. učitele Mácsaie dosáhli 

umístění v okresním kole v halové kopané. O kulturní zážitek se postaral pečlivě naplánovaný zájezd na 

muzikál Fantom opery. V neposlední řadě stojí za zmínku, že se naše škola zapojila do projektu „tablety 

do škol“, nyní jsou k dispozici tablety jak pro žáky, tak pro vyučující.  

S blížícím se koncem školního roku a přicházejícím létem se to akcemi doslova hemžilo. 2. stupeň se 

dočkal připravovaného třídenního zábavně vzdělávacího výletu do Liberce. S klidným svědomím 

konstatujeme za všechny zúčastněné, že výlet předčil očekávání a žákům se velmi líbil. Jako každý rok 

předváděli žáci své sportovní dovednosti na Velké školní olympiádě. U této příležitosti  jsme  přivítali 

také Stacionář Vlaštovka.  

Slavností rozloučení na závěr školního roku uzavíralo vyhlášení výsledků dalších soutěží, především 

jsme odhalili vítězný návrh dalšího symbolu školy – školní vlajky (návrh M. Maděřiče z 9. ročníku). 

Vyhlášeni byli také vítězové kategorií: skokan roku a absolvent roku.    Během školního roku se žáci 

pravidelně seznamují prostřednictvím kalendária s důležitými mezníky historie i současnosti. Školní 

rozhlas informuje o narozeninách žáků a zaměstnanců, o akcích, soutěžích a aktuálních informacích.   

Velký úspěch sklidil žákovský senát pod vedením p. učitelky Sovové.  

Připomenout a zhodnotit veškeré akce, jichž se naše škola zúčastnila, nebo které připravili vyučující s 

žáky, by bylo bezesporu vyčerpávající. Dovolili jsme si připomenout alespoň zmíněné.   

Na závěr bychom rádi poděkovali všem sponzorům, díky nimž má škola možnost zakoupit nové 

vybavení či odměny pro žáky. 

Vypracovala: Mgr. Kateřina Bartošíková 
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Sportovní akce školy 2013/2014:  

Výuce TV, sportovním kroužkům v rámci školního klubu i 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 a prosadí se i proti velké konkurenci.  

Mezi největší úspěchy bezesporu patří  1. místo naší školy v celostátní soutěži  druhého ročníku Sazka 

olympijského víceboje pro Jihomoravský kraj v kategorii škol s počtem žáků 101 – 200.  V celostátním 

měřítku nám patří krásné 25. místo z několika stovek přihlášených škol. Získali jsme tak zlatý certifikát. 

Dalším velikým úspěchem je bezesporu zisk 20 medailí na atletických závodech – Podluží (Lanžhot), I. 

místo v okrskovém kole halové kopané, III. místo v okresním kole halové kopané, II. místo v oblastním 

kole COCA COLA CUPU (startovalo 6. týmů), II. místo v okrskovém kole -  minikopaná (Břeclav), 

vybíjená – okrskové kolo Lanžhot – III. místo. V tomto školním roce jsme absolvovali celkem 19 

sportovních akcí na úrovni školních, okrskových, či okresních kol + soutěže Sazka olympijského 

víceboje. 

Všechny akce: 

  1. Školní kolo v přespolním běhu (září, 2014) 

  2. Okresní kolo v přespolním běhu – Břeclav (30. 9. 2014) 

  3. Štafetový běh Boba Zháňala – Hrušky (8. 10. 2014) 

  4. Školní kolo v halové kopané (listopad 2014) 

  5. Školní kolo ve florbalu (říjen 2014) 

  6. Školní kolo v přehazované (prosinec 2014) 

  7. Školní kolo ve vybíjené (listopad 2014) 

  8. Okrskové kolo v halové kopané (23. 3. 2015 – I. místo) 

  9. Okresní kolo v halové kopané (25. 3. 2015 – III. místo) 

10. Školní kolo ve šplhu (leden 2015) 

11. Okresní kolo ve šplhu (18. 2. 2015) 

12. Školní kolo v šachu (vánoční turnaj- prosinec 2014) 

13. Okrskové kolo ve florbalu (březen 2015) 

14. Okrskové kolo ve vybíjené (29. 4. 2015 – III. místo, Lanžhot) 

15. Školní kolo ve skoku vysokém (leden 2015) 

16. Okrskové kolo v minikopané (duben 2015 – oblastní kolo – II. místo) 

17. COCA COLA CUP - II. stupeň (7. 10. 2014 – oblastní kolo – II. místo) 

18. Atletické přebory Podluží I. i II. stupeň – Lanžhot (červen 2015 – 20 medailí) 
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19. 7. ročník atletické olympiády ZŠ T. G. Masaryka Moravský Žižkov (29. 5. 2015)                               

Vypracoval: Zdeno Mácsai 

 

Výsledky ostatních soutěží: 

Den přírodních věd Brno   7. - 9. místo 

Zdravé zuby     dva výherci 

Bible a my     10. místo 

Malujeme a tvoříme betlémy   2. místa 

Anglický jazyk – konverzace, okresní kolo 3. místo 

Malujeme Večerníček, okresní soutěž  tři 1. místa 

Třídíme s Hantaláčkem     výherci ve všech kategoriích 

Podrobné rozpisy všech výherců jsou uvedeny v ročence školy. 

 

Výsledky testování žáků 5. r. – v  rámci školního testování programu Proškoly.cz 

Tento program jsme zakoupili pro zkvalitnění práce, možnosti testování žáků. S výsledky testů vyučující 

dále pracují v hodinách, zaměřují se na problematické jevy. Jednalo se o druhé testování. Výsledky byly 

téměř shodné s minulým rokem. Žákům dělá nejvíce problémů logické myšlení – tz. slovní úlohy, práce 

s textem. V nadcházejícím školním roce se více zaměříme na tyto problémové úlohy. 

Matematika, 5. ročník  
Průměrná úspěšnost žáků školy: 66%      
 
Český jazyk, 5. ročník 
Průměrná úspěšnost žáků školy: 62%   
  
   
Žáci 9. ročníku byli testováni v rámci celoplošného republikového testování. 
 
Naši žáci se v obtížnosti č. 1. dostali ve všech testovaných předmětech nad celorepublikový průměr. 
Obtížnost č. 2 jsme však byli pod průměrem, což je ovšem dáno i složením třídy.  

Celorepublikově měli podle dostupných informací žáci IX. tříd největší úspěšnost v dějepisných a 

zeměpisných otázkách. Největší problémy jim naopak dělaly úlohy z chemie a fyziky. 

Viz příloha č. 1 
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Charitativní akce školy 

Tříkrálová sbírka         

Český den proti rakovině     

Šance – Děti ulice 

Sběr víček od pet lahví  

CPK – Chrpa 

   

Poradenské služby na škole 

Údaje o odborných pracovnících 

 Fyzický počet Kvalifikace, spec. Dosažené vzdělání 

Výchovný poradce 1 Učitelka ZŠ, 
specializační studium 

VŠ 

Školní   
metodik prevence 

1 Učitel ZŠ VŠ 

 

Věková struktura 

 Do 35 let 36 -50 let 51 let a více 

Výchovný poradce 0 1 0 

Školní  
metodik prevence 

0 1 0 

 

Individuální integrace  

Typ postižení ročník Počet žáků 

Tělesné postižení 8. 1 

Poruchy učení - - 

Mentální postižení  - - 

Vady řeči, sluchu aj. 3. 1 

celkem - 2 

 

Hodnocení činnosti a plánů výchovného poradce a metodika prevence 

Ve školním roce 2014/2015 pracovala výchovná poradkyně (dále jen „VP“) podle plánu výchovného 

poradce, který tvoří rámec její činnosti. Při své práci spolupracovala s Pedagogicko - psychologickou 

poradnou v Břeclavi, v Hodoníně, se speciálně pedagogickými centry v Brně (dále jen „SPC“).  

Cílem hodnocení plánu je rekapitulace dosažených výsledků se snahou o další zkvalitnění práce. 
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Činnost se týkala těchto oblastí:  

1. Oblast výchovných a výukových obtíží 

K 20. 6. 2015 evidovala výchovná poradkyně 17 dětí s poruchami učení, z toho byly dvě 

integrované. Integrace byla zrealizována na základě žádosti rodičů a doporučení příslušného 

SPC. Pro žáky byl vypracován individuálně vzdělávací plán (dále jen „IVP“), na jehož sestavení, 

projednání s rodiči a s učiteli se výchovná poradkyně výrazně podílela. V průběhu celého 

školního roku sledovala práci a výsledky těchto dětí, kontrolovala plnění IVP a tyto byly dvakrát 

ročně písemně zhodnoceny. Protože se vyskytly obtíže, byla v kontaktu s rodiči, SPC a 

koordinovala práci všech pedagogů.   

Dále koordinovala a kontrolovala práci s  žáky. Zúčastnila se některých pohovorů třídních 

učitelů a vedení školy s problémovými žáky a s jejich rodiči. V několika případech byly řešeny 

problémy výrazného školního neprospěchu, většinou z důvodu nemoci žáka a jeho následovné 

malé motivace pro zvládnutí základního učiva.  Ve všech případech projednávaných s rodiči 

byly vyhotoveny písemné záznamy.  

Sledovala i prospěch a chování žáků ze sociálně slabšího prostředí. Podílela se na vyhledávání 

žáků s poruchami učení, vedla jejich dokumentaci, upozorňovala učitele na nově vyšetřené 

žáky a sledovala práci učitelů s nimi. Dále poskytovala individuální pomoc žákům, rodičům a 

učitelům při řešení výukových problémů. Závažnějších případy byly řešeny výchovnou komisí 

za účasti rodičů.  

2. Oblast prevence nežádoucích patologických jevů 

VP celoročně spolupracovala s metodikem prevence, problémy byly řešeny po vzájemné 

dohodě.  

V práci výchovné poradkyně jsem se letos zaměřila na zlepšení klimatu žáků 2. stupně. 

Iniciovala jsem společný poznávací výlet 6. – 9. ročníku, kde při společných hrách, soutěžích a 

aktivitách docházelo k přirozenému stmelování žáků a přirozenému zlepšení klimatu na 2. 

stupni.  K tomu sloužily i třídní akce, kdy si každá třída od 3. ročníku připravila nějakou akci pro 

ostatní třídy, vše koordinoval školní senát. Akce se uskutečnily na závěr školního roku. 

3. Oblast profesionální orientace 

 V 1. pololetí každého školního roku je pro žáky 9. ročníku důležité získat co nejvíce informací 

ke správné profesní volbě, čemuž VP věnovala dostatek času. Tito byli směřováni k výběru 

profesí s technickým zaměřením, a protože se jednalo spíše o chlapeckou třídu, se toto 

podařilo. Žáci navštívili Veletrh vzdělávání v Hodoníně, dostali informace o Veletrzích v Břeclavi 

a v Brně, navštěvovali s rodiči 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. V rámci volby povolání navštěvovali místní 

podnikatele, a tak se prakticky seznamovali s profesemi. Na třídní nástěnce sledovali informace 

o školách a o trhu práce. Rodiče žáků 9. r. byli na každé třídní schůzce podrobně informováni o 

podmínkách přijímacího řízení, zkoušek a vloni i pilotního testování na některých školách, o 

vyplňování přihlášek a o 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 přehledy o umístění všech žáků. 

VP se i letos zaměří na podporu dětí ze sociálně slabého prostředí, podporu rozvoje nadaných 

dětí v rámci školy a preferenci technických oborů při 1. profesní volbě. 

 

Vypracovala: Mgr. Iva Sovová, výchovná poradkyně 
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Hodnocení plánu metodika prevence 2014/2015 

Žáci 1. – 9. ročníku byli vyučování podle školního vzdělávacího programu Škola základ života. Školu 

navštěvovalo 108 žáků (61 na I. stupni a 47 na II. stupni). Působilo zde 13 pedagogických pracovníků – 

2 muži a 11 žen (z toho jedna kvalifikovaná vychovatelka). Žáci prvního stupně měli možnost 

navštěvovat školní družinu (30 dětí přihlášeno).     

1.  Hodnocení školního roku 2014/2015 

  Školní rok 2014/2015 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 2014/2015 sdružoval 

celkem 6 zájmových útvarů: Přírodovědný a vazačský, Nauč se a vytvoř, Florbal, Atletická příprava a 

sportovní hry, Regionální dějepis, Jazyk německý - konverzace. Přihlášených žáků do školního klubu 

bylo 39. Z celkového počtu žáků na naší škole - 108, je počet přihlášených dětí velmi slušný. Dále na 

naší škole děti navštěvovaly Náboženství, Dyslektický kroužek a Hru na flétnu. 

Během školního roku se konaly plánované i neplánované akce. S dětmi jsme navštívili řadu divadelních 

a hudebních představení. Další akce školy: Veletrh vzdělávání (pro žáky 8. a 9. ročníku) v Břeclavi; 

Třídění odpadu – beseda; Lednicko – valtický areál – beseda; ZOO Brno – soutěž, exkurze; Soutěž – 

Zdravé zuby, Logická olympiáda, Sbíráme s Hantaláčkem – sběr papíru; Exkurze v Hantálech, svíčkárně 

Krejčí, autoopravně Krejčí, hydraulice Buzrla, místním pivovaře, vinařství Mečl nebo ve stolařství Jung; 

Dýňobraní; Projekt 72 hodin - Ruku na to; Strašidelné putování; Přírodovědný Klokan; Sibiř, Indie – 

přednáška; Zdobení školního vánočního stromu - 9. ročník (výroba ozdob); Vánoční strom školy 

(průvod se světly, rozsvícení stromu); Zima – výtvarná soutěž; Školou chodí Mikuláš; Vánoční dílny; 

Tvorba hvězd – přednáška, pozorování hvězd; Deváťáci učí prvňáky – lidské tělo; Pozorování zatmění 

slunce; Život v koncentračních táborech – beseda; Planetárium Brno; Bláznivý týden; Noc s 

Andersenem – nocování ve škole;  Dětský den – sportovní den; Školní výlety; Prezentace 9. ročníku pro 

rodiče a učitele a samozřejmě řada sportovních akcí – Běh Boba Zháňala v Hruškách, McDonald’s Cup 

(malá kopaná), Coca Cola Cup atd. Tento školní rok bylo opravdu spoustu akcí a dětem se všem moc 

líbily. Naše škola se také účastnila řady charitativních akcí. Například pod vedením Mgr. Ivy Sovové 

proběhla v měsíci lednu Tříkrálová sbírka a v květnu Den proti rakovině. O tyto akce byl vždy ze strany 

dětí velký zájem a aktivně se spolupodílely.  
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I v tomto školním roce se bohužel objevil mezi dětmi problém šikany. Abychom zjistili, jak se cítí naši 

žáci ve svých třídách, proběhlo na naší škole testování klimatu tříd neboli atmosféry ve třídě. Celkový 

průměr školy byl 72,86 % a to není špatný výsledek. Jako problém však vidím sledovanou složku – 

respekt, která dosáhla pouhých 57 %. Nejhorší výsledky byly v 6. a 9. ročníku. Zde jsou celkové výsledky 

atmosféry ve třídách naší školy: 

1. místo – zábava – 95 % 

2. místo – kamarádství – 82,14 % 

3. místo – bezpečí – 74,71 %  

4. místo – pohoda – 72,57 %  

5. místo – spolupráce – 70,43 % 

6. místo – důvěra – 66,71 % 

7. místo – respekt – 57 % 

V měsíci únoru proběhla pro žáky 8. a 9. ročníku zajímavá přednáška Mgr. Kamily Haraštové z Policie 

ČR, která měla mezi dětmi velký úspěch. Koncem měsíce března se konala beseda Život v 

koncentračních táborech. Koncentrační tábory, jedna z nejhrůznějších kapitol druhé světové války. 

Zvláštní typ vězeňských zařízení sloužící k perzekuci, zajetí a fyzickému vyhlazování odpůrců a nepřátel 

nacistického režimu, etnických skupin a to především Židů. Naším cílem bylo nejen si připomenout 

hrůzy 2. světové války, ale hlavně zdůraznit, kam může zajít nenávist k určité skupině lidí. I tato 

přednáška se setkala s velkým zájmem.  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.  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.      

Školní metodik prevence: Mgr. Martina Kristová  
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Výskyt sociálně patologických jevů na škole v roce 2014/2015  
   

 
 
ročník 

snížená 
známka 

z chování 

neomluven
é hodiny 

alkohol kouření  ostatní 
drogy 

agresivní 
formy 

chování a 
šikana 

Kriminalita 

1. - - - - - - - 

2. - - - - - - - 

3. - - - - - - - 

4. -  - - - - - - 

5. - - - - - - - 

6. 1 - - 1 - 5  

7. - - - 2 - - - 

8. - - - 1 - 4 - 

9. 1 - - 4 - 2 - 

celkem 2 - - 8 - 11 - 

 

 

Vypracovala: Mgr. Martina Kristová  

Základní údaje o hospodaření školy 

Příloha č. 2 – Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 

 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2014/2015 se škola nezapojila do žádného mezinárodního projektu. 

 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

Ve školním roce 2014/2015 jsme byli dále zapojeni do projektu EU OPVK. Z těchto zdrojů jsme zatím 

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

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. 

PARTNERSKÉ projekty: 

Vzdělávání v Cloudu 314 226,- 

Z podaných projektů se realizoval ve školním roce projekt Vzdělávání v Cloudu, v rámci kterého byli 
všichni pedagogové školy proškoleni v práci s tablety a jejich využitím ve výuce, dále každý učitel 
obdržel tablet, který bude využívat k práci se třídou a ke školní administraci. 
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Opravy a investice 

Oprava střechy na budově školy 

Zateplení ploché střechy 

Zakoupena laserová barevná tiskárna 

Renovace podlah ve všech třídách (broušení a nátěr) 

Nový nábytek ve školní družině, 6. ročníku (lavice + židle) 

Nový dataprojektor na nižším stupni, digitální kamera 

 

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. 

 

Údaje o školních úrazech 

Úrazovost byla v tomto školním roce malá, nejvíce úrazů se projevilo hlavně v době přestávek. 

Viz příloha č. 3 

Závěr 

V letošním školním roce prošla naše škola velkou změnou. Díky obecnímu úřadu se ji podařilo celou 

zateplit. Byla vyměněna střecha nad starou částí budovy. Suterén školy, který byl již delší dobu ve 

špatném stavu, byl také opraven. Sice stavební akce trochu narušily poklidný chod, ale vše se zvládlo a 

nyní se škola pyšní novou fasádou. Využili jsme starých záznamů a přesně podle předlohy nechali 

napsat čestný název školy z třicátých let – Masarykova škola – na venkovní čelní stěnu.  

Zateplení již bylo poznat na spotřebě plynu a vytápění celé budovy. Velké díky patří za vzornou 

spolupráci a podporu  obecnímu úřadu v čele s panem starostou.  

Dále jsme pokračovali v trendu vzdělávacích akcí. Všechny jsme je pak v závěru školního roku opět 

hodnotili, tentokrát již hlasováním, které proběhlo online. Také jsme vytvořili a hlasovali pro druhý 

symbol školy, vlajku, která slavnostně zavlála na budově školy v poslední školní den. Dále jsme zpestřili 

výuku cizího jazyka hodinou s rodilým mluvčím a chtěli bychom v trendu kvalitní výuky cizího jazyka 

nadále pokračovat například zapojením se do projektů s tím souvisejících. 

V soutěžích jsme uspěli také, ale největší radost jsme asi měli z výsledků akce Sbíráme s Hantaláčkem, 

kde jsme vyhráli všechny hlavní ceny a tím pádem i získali nemalou odměnu, kterou využijeme pro 

financování učebny na školním dvoře. Druhým velkým vítězstvím byl tentokrát Olympijský víceboj, kde 

jsme se umístili na prvním místě v rámci typu škol a kraje. Vše je popsáno ve výroční zprávě. 

Vzdělávání opět probíhalo podle našeho vzdělávacího programu Škola základ života. Výsledky jsme 

testovali na žácích pátého a devátého ročníku. Samozřejmě je prostor pro zlepšení, ale myslím si, že 

v rámci standardu dává naše škola pevné základy, které pokud děti budou chtít, mohou využít 
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k dalšímu studiu. Žáci měli také možnost vyjádřit svůj názor ke klimatu třídy a školy. Dotazníkové 

šetření tradičně probíhalo ke konci školního roku. Výsledky jsou uvedeny v ročence školy. Jsem rád, že 

se zamýšlejí nad tím, jak dále zlepšovat své okolí, prostředí a také oceňují změny na naší škole. Zde 

také využíváme žákovský senát, který opět velmi dobře pracoval. Úspěch měly i projekty, kdy si každá 

třída připravila pro ostatní žáky školy nějaký program. Chtěli bychom i nadále v této akci pokračovat. 

Zapojili jsme se do dotačních programů EU, některé podané návrhy nám ovšem nebyly přijaty, což nás 

samozřejmě mrzí, ale věříme, že v dalších uspějeme. 

Díky sponzorům jsme i tento školní rok mohli dětem nabídnout akce zdarma, pořídit vybavení pro 

tvorbu závěrečných prezentací (digitální kamera), nebo například nakoupit nová školní trička s logem 

školy, novou vlajku školy a podobně. Díky sociálnímu fondu školy se také podařilo přispět k tomu, že se 

akcí mohli zúčastnit i žáci ze sociálně slabších rodin.  

 

Chtěl bych nyní poděkovat za spolupráci zejména zřizovateli a Školské radě, Mateřské škole Sluníčko, 

rodičům a všem sponzorům školy. Dále děkuji všem pracovníkům školy za přístup k akcím školy a ke 

kvalitnímu vzdělávání. 

 

 

Mgr. Miloslav Sova, ředitel školy 

 

18. 9. 2015 

 

 

Přílohy:  

 

Příloha č. 1 – Celoplošné testování žáků 9. ročníku, výsledky 

Příloha č. 2 – Výroční zpráva o hospodaření školy, rok 2014 

Příloha č. 3 – Zpráva o školní úrazovosti 

Příloha č. 4 –  Klima školy, třídy – výsledky zjišťování 

Příloha č. 5  - Ukázky hodnocení žáků do portfolia 

Příloha č. 6 – Sponzorské dary 2014/2015 

Příloha č. 7 – Ročenka základní školy 
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   Nová fasáda školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


