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ZÁŘÍ 2014 datum akce organizoval různé 
1. 9. Slavnostní zahájení školního roku 

2014/2015 
Vedení školy 
 

 

1. 9. Pasování prvňáčků a patronů 
2014 

Vedení školy Nové „placky“ školy 
1. a 9. r.  

8. 9. Výstava výpěstků místních 
obyvatel v Kulturním domě 
v Moravském Žižkově 

Vedení školy 1.-9.r. 

10. 9. Dýňobraní – O nejkrásnější dýni Mgr. R. Rebendová,  
Mgr. M. Kristová,  
Mgr. P. Úlehlová,  
Mgr. J.  Bistrá,  

1.stupeň + žáci 9.r. 

15. 9. Třídění odpadu - beseda Vedení školy 2.-9.r. 

17. 9. Začátek výuky s rodilým mluvčím 
AJ 

Vedení školy, obec 3.-9. r. 

18.9. 1. schůzka žákovského senátu Mgr. I. Sovová,  
Mgr. M. Sova, žáci 

První setkání s vedením 
školy 

19.9. Rozhlasové vysílání – 
 Začátek 1. světové války 

Mgr. K. Bartošíková 9.r. 

22. 9. ZOO Brno- soutěž, exkurze 
Den přírodních věd 

Ing. M. Kosová 
Mgr. R. Pekárková 

7. – 9. r. 
14. místo  
ze 40 zúčastněných 
družstev z kraje 

23.9. Výstava u příležitosti 222 let 
založení Moravského Žižkova 

Vedení školy 1.– 9. r. 

24. -25. 9. Lednicko – valtický areál - beseda Ing. M. Kosová 1. – 9.r. 

26., 29.9.  Žáci v rámci pěstitelských prací 
vytrhali plevel okolo svých 
stromků, které vysadili v projektu 
Zasaď strom. 

S. Osičková 4., 5., 8., 9. r. 

29.9. Návštěva Galerie Břeclav – 
 J. Vojtek 

Z. Mácsai 6., 7.r. 

30.9. Přespolní běh – okresní kolo Koordinátor Z. Mácsai 9. místo ZOUNEK Tomáš   
9. r. - starší žáci 
10. místo DOLÁK Vítek  
7. r. - mladší žáci  
13. místo UHLÍKOVÁ Lenka  
9. r. - starší žákyně 

 

Září Soutěž – Zdravé zuby, 
vyhodnocení 

1. stupeň L. Frisová 
K. Lašková - výherci 

Září - 
listopad 

CPK – CHRPA – sbírka – léčebny a 
hiporehabilitační zařízení 

Mgr. P. Úlehlová Žáci ZŠ 
514,- Kč 

Od září Ovoce do škol 
Dodávka každý týden 

Vedení školy 1.-5.r. 

Od září Kalendáře-  příprava k tisku Vedení školy  

Od září Aktivní škola – prodloužení 
licence, možnost procvičování 
doma – testy pro žáky 

Vedení školy 1.-9.r. 



ZÁŘÍ
Ani jsme se nenadáli a je za námi první měsíc školního roku. Ale ono je to opravdu tak. První měsíc bývá jak pro žáky,
tak pro učitele značně hektický. Žáci si musí zvyknout na pravidelný režim, vstávání, plnění úkolů, vyučující jsou zavaleni
nejen úvodními povinnostmi, které jsou spojeny se začátkem školního roku, ale také tím, aby své žáky dostatečně
usměrnili a dali, jak se říká, po prázdninách do „ kupy“. Proto jsem velmi rád, že se nám přes to všechno podařilo již v
září zajistit několik skvělých akcí. Letos jsme udělali změnu a místo pasování šerpou dostal každý deváťák a prvňáček
placku, která jim bude připomínat slavnostní zahájení školního roku. S velkým ohlasem jak u žáků, tak u vyučujících, se
setkala výstava o Lednicko-valtickém areálu. Žáci měli také možnost shlédnout neméně zajímavé výstavy místního
rozsahu a to výstavu výpěstků naší obce a výstavu o historii obce. Všechny tyto akce jsou spojeny s koncepcí školy, kdy
bychom rádi žáky vedli k lepšímu poznávání jejich nejbližšího okolí. Tradičními akcemi měsíce září jsou ty sportovní, ve
kterých jsme opět dosáhli výborných výsledků vzhledem k velikosti školy. Školní dvůr také vyzdobily nádherné ozdobené
dýně, které vyrobili žáci 1. stupně s pomocí patronů-deváťáků a vyučujících 1. stupně, ale i mnohých maminek, které
přišly. Novinkou, která se také líbila, byla návštěva Galerie Břeclav a výstavy akademického malíře J. Vojtka. Sám tento
malíř nám zaslal děkovný dopis a já jsem moc rád, že naše děti velmi chválil a dokonce jeho slovy, předčily děti z
břeclavských škol ve své zvídavosti. Dopis, který jsme od tohoto známého malíře obdrželi, je zveřejněn na stránkách
školy. Děti se také mohly v rámci besedy o třídění odpadu, která proběhla na škole, dozvědět více o této dnes velmi
palčivé otázce. Rozběhla se příprava kalendáře školy 2015. Je tvořen fotografiemi dětí v historických krojích. Tento
krásný kalendář bude jistě ozdobou domácností v Moravském Žižkov, prodávat se bude na slavnostním rozsvěcení
vánočního stromu školy a poté i na vánoční besídce školy. Pravidelně také vysílá školní rozhlas, kdy přejeme žákům k
narozeninám a také upozorňujeme v rámci Kalendária na zajímavá výročí. Žáci se starají o stromy, které vysadili, aby si
uvědomili, že nejen zasadit strom je důležité, ale také dál o něj pečovat. Jak vidíte, i přesto, že je první měsíc, bylo akcí
spoustu. Osobně si myslím, že pokud je akce vydařená, zajímavá a poučná, dá dětem mnohé. Chtěli bychom v
nastoleném tempu i nadále pokračovat, tak nám držte pěsti, ať vše společně zvládneme. Nakonec bych rád poděkoval
štědrým sponzorům, díky kterým zpestřujeme žákům výuku. V záři již máme čtyři finanční dary. Díky Farmě R.V.
můžeme žákům koupit digitální kameru a stativ na zpracování filmu o historii Moravského Žižkova, který budou tvořit v
rámci školního klubu deváťáci. Náš tradiční sponzor pan V. Dušek zaplatil dětem poutavou přednášku cestovatele T.
Kubeše, která proběhne v říjnu a p. E. Galová věnovala příspěvek do sociálního fondu školy a dětem na odměny. Paní K.
Bartošíková pak věnovala finanční dar na zakoupení obrazů do kmenové třídy.





ŘÍJEN 2014 datum akce organizoval různé
1.10. Třídní schůzky Vedení  školy, TU

7.10. Coca Cola Cup p. Z. Mácsai 2. místo z 6

8.10. Běh Boba Zháňala, Hrušky 1.st., p. Z.  Mácsai 6. místo z 10

8.10. Logická olympiáda Mgr. R. Pekárková Nejlepší řešitel 

M. Kvita, 8. ročník

10.10. První sběr –

Sbíráme s Hantaláčkem

p. S. Osičková 1. – 9. r.

4 800 kg

Bartošovi  434 kg

13.10. Exkurze svíčkárna – p. Krejčí p. S. Osičková, 

Mgr. Iva Sovová

8. , 9. ročník

14.10. Sibiř, Maroko – zeměpisný pořad Vedení školy, T. Kubeš Vstupné hrazeno ze 

sponzorského příspěvku

1.-9. r., přesunuto na 

14. 11. 2014

15.10. Rodilí mluvčí - výuka Vedení školy 3. - 9. r.

24.10. Loutkové divadlo Radost p. Z. Mácsai, projekt 1. – 9. r.

24. 10. Strašidelné putování 9. ročník

Mgr. I. Sovová, 

Mgr. M. Kristová,

Mgr. P. Úlehlová

Pro děti  1. stupně

24. 10. 72 hodin – projekt, úklid parku Mgr. R. Rebendová, 

Mgr. R. Zapletalová, 

Mgr. P. Úlehlová,

Mgr. M. Kristová, 

Mgr.  J. Bistrá

1. -5. ročník, děti dostaly od 

školy trička s logem akce –

hrazeno sponzorsky

28.10. Úklid pomníku T. G. Masaryka, 

položení podzimní kytice

9. ročník, Mgr. I. Sovová L. Kunická, L. Uhlíková

říjen Edulab – zapojení do programu, 

využití počítače ve výuce

Vedení školy Ped. pracovníci školy

říjen Přírodovědný klokan, školní kolo Ing. M. Kosová Nejlepší řešitelé 

Z. Král, P. Polách,

L. Kunická

říjen Čtení pomáhá Mgr. K. Bartošíková, zapojení 

do projektu

6. – 9. r.

říjen K. Michalicová, pedagogická praxe p. S. Osičková Družina, výtvarná výchova



ŘÍJEN
Zdá se to přímo neskutečné, ani jsme se nenadáli a píši již říjnovou zprávu o činnosti školy. Tento měsíc byl opět plný zajímavých akcí,
které pro děti připravili pracovníci školy, ale i sami žáci sobě navzájem. V rámci výuky a koncepce školy jsme se zaměřili na exkurze k
podnikatelům naší obce, abychom dětem ukázali, že podnikat se dá i v naší malé obci a možná je i dále nasměrovali v jejich volbě
povolání. Tento měsíc navštívili firmu pana Krejčího (svíčkárna). Tímto bych rád poděkoval za vstřícnost a zajímavý výklad, který
dětem přiblížil práci v tomto podniku. Velký úspěch zaznamenal první sběr papíru. Zapojili jsme se nově do soutěže Sbíráme s
Hantaláčkem a podařilo se nám vybrat celkem 4 800 kg, za což patří velké díky dětem, ale hlavně i vám, rodičům, kteří jim pomáháte
papír dovážet a sbírat. Částka, kterou jsme získali, bude použita na uhrazení nákladů na akce školy a odměny pro žáky. Měsíc říjen
ozdobily tři skvělé akce. První bych zmínil tu, která byla součástí projektu Patroni, ale i kamarádi. Žáci 9. ročníku nacvičili a poté
společně sehráli pro své prvňáčky loutkové divadlo s profesionálními loutkami, které jim zapůjčili loutkoherci z břeclavského divadla
Radost. Akce se velmi vydařila a fotodokumentaci můžete shlédnout na stránkách školy. Druhá velká akce pak byla opět pro žáky
prvního stupně, ale připravili si ji sami deváťáci, kterým pomohli ještě žáci z 8. ročníku a samozřejmě dohlíželi vyučující školy.
Jmenovala se 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, které byly hrazeny sponzorsky. Podrobnější informace o celé akci a sponzorech naleznete na webových
stránkách. Třetí akcí, kterou se děti zapojily dokonce do úklidu, byl již druhý ročník akce s názvem 72 hodin. Žáci 1. stupně obdrželi
krásná modrá trička s logem akce, které sponzorsky uhradila škola a pak v parku uklízelo 60 malých modrých „Šmoulíků“. Pod
vedením paní učitelek pak krásně uklidili park a snad si tím uvědomí, že papíry opravdu patří do koše. Dále jsme se také zúčastnili
soutěží a olympiád, jsou uvedeny i s výsledky v tabulce na úvodu. Sportovní akce byly v tomto měsíci zastoupeny hned dvěma
soutěžemi, kde zejména v Coca Cola cupu jsme dokázali, jaké máme nadějné mladé fotbalisty. I v Běhu Boba Zháňala se všechny děti
snažily, tentokrát to stačilo na 6. místo. Také jsme nezapomněli na výročí vzniku samostatného československého státu a deváťáci
nejen uklidili pomník, ale také položili kytici k bustě T. G. Masaryka, nad kterou si již loni přebrali patronát. Všechny další zajímavosti
ze života školy jsou zachyceny v přiložené tabulce. Samozřejmě, život školy je poznamenán hlavně zateplováním fasády. Výuka je tím
trochu narušena, ale vidina krásné nové fasády určitě stojí za to. Těšíme se, až vás všechny uvítáme na slavnostním rozsvícení
vánočního stromu, které letos proběhne 30. 11. 2014 před budovou školy. Na závěr bych rád poděkoval všem sponzorům školy, kteří
jsou uvedeni na webových stránkách a díky nimž můžeme pro děti organizovat zajímavé akce. Další velké poděkování patří všem
pedagogům, kteří dětem připravili opět pestrý a zajímavý měsíc, který nebyl jen o tradičním učení v lavicích, ale i o exkurzích,
výchovných i zájmových akcích a interaktivní výuce. O to nám jde především.





LISTOPAD 2014 datum akce organizoval různé

1.11.2014 Sbírka – Útulek Senica L. Maděřičová,  B. Bínová, 

vedení školy

Pomáhali M. Maděřič, L. 

Uhlíková, S. Teturová

3.11. Exkurze - Hantály Mgr. R. Rebendová,

Mgr. J. Bistrá,

Mgr. P. Úlehlová, 

Mgr. R. Zapletalová,

Mgr. M. Kristová

1.stupeň

3.11. Exkurze – P. Jung - stolařství p. S. Osičková 8., 9.r.

3.11. Exkurze – p. Krejčí p. Mácsai, fyzika 6.,7.r.

5.11. Kontrola provozu školy Vedení školy, p. Konečná

11.11. Jitka Poláchová – pedagogická 

praxe 

Ing. M. Kosová chemie

13.11. Úřad práce Břeclav Mgr. I. Sovová, 

Mgr. R. Pekárková

9. ročník

14.11. Přednáška – Sibiř, Indie 

p. Kubeš

Vedení školy Hrazeno sponzorsky

14.11. Vysílání školního rozhlasu k

25. výročí Sametové revoluce, Den 

veteránů ,soutěž

Mgr. K. Bartošíková

Mgr. I. Sovová

6. -9.r.

18.11. Výchovný koncert k Roku české 

hudby

Vedení školy

p. Řehánek – žesťové kvarteto

Celá škola

19.11.2014 Výroba ozdob na vánoční strom 

školy

L. Maděřičová,

Mgr. I. Sovová

9. ročník

Celou akci sponzorovala p. 

L. Maděřičová

20.11. Fyzika – projekt Velké Bílovice Vedení školy + 

ZŠ Velké Bílovice

2.stupeň ZŠ

25.11. Pedagogická rada za 1/4 Vedení školy Pedag. pracovníci školy

27.11. Okrskové kolo ve florbale, Podivín p. Z. Mácsai

Od 24.11. Pedagogická praxe – družina

T. Doláková, A. Kuriálová

p. S. Osičková

28.11. Beseda se zdravotní sestřičkou –

ošetřovatelkou – Dům seniorů 

Břeclav

p. Z. Mácsai 8., 9. r.

30.11. Rozsvícení vánočního stromu 

školy, pochod se světly, 

prodej kalendáře školy

Vedení školy Všichni pracovníci školy, 

žáci, hosté

listopad Nákup hvězdy na vánoční strom 

školy

Vedení školy Hrazeno sponzorsky

listopad Soutěž Srdce s láskou darované Ing. M. Kosová, 

Mgr. K. Bartošíková

9. ročník

bližší informace na 

stránkách školy



LISTOPAD
Listopad byl opět velmi pestrý. Vybrat si mohl opravdu každý. Žáci se měli možnost jak pobavit, tak získat nové
informace. Informací se týkaly vzdělávací akce. S nadšením byla opět přijata přednáška cestovatele T. Kubeše,
kterého si žáci školy sami znovu vyžádali. V hlasování o nejlepší akci loňského roku se umístila mezi třemi
nejlepšími. Proto jsme i letos neváhali a pozvali pana Kubeše. Letošní Rok české hudby jsme symbolicky završili
krásným koncertem Žesťového kvarteta. Opět jsme se žákům snažili přiblížit podnikání v naší obci, a proto
vyučující zajistili exkurzi u pana Petra Junga (stolařství). Žáci 1. stupně se seznámili s provozem firmy Hantály a
tříděním odpadu. Nechyběly sportovní akce, kde se nám sice moc nedařilo, ale žáci se snažili a to je to hlavní.
Jsme rádi, že se nám na školu vracejí bývalí žáci nejen povykládat, jak se jim daří, ale uskutečňují si u nás i svou
pedagogickou praxi. V tomto měsíci to byly hned tři bývalé žákyně. Děti společně se svými vyučujícími vytvořily
nádherné srdce a zúčastnily se tak soutěže Srdce s láskou darované. Rozhodly se jej věnovat Moravskému
Žižkovu, společně s krásnou básní. Srdce zdobí vchod na 2. stupeň a je důkazem, že tradice a výtvarný um
přetrvává i v mladé generaci. Konec měsíce se poté 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. Rád bych poděkoval všem, kteří mezi nás přišli a společně tak zahájili adventní
období. Strom nyní září s novou vánoční hvězdou, kterou sponzorsky uhradil pan Vítězslav Dušek, za což mu
velmi děkuji. Dál bych poděkoval za sponzorský dar paní Lence Maděřičové, která věnovala nejen finanční
podporu zakoupením materiálu na výrobu ozdob stromku, ale společně s deváťáky vše vyrobila a pomohla jak
finančně, tak svým volným časem a umem. Toho si samozřejmě velmi ceníme. Strom školy září, ale škola
nezahálí. Chystáme se na Velkou vánoční besídku, která proběhne 14. 12. 2014 a jejíž součástí bude vánoční
jarmark i prohlídka svátečně vyzdobené školy. Bude se také prodávat kalendář školy s historickými kroji.





PROSINEC 2014 datum akce organizoval různé

1.12. Bible a my – výsledky soutěže Mgr. M. Kachyňová Vybraní žáci,

nejlepší umístění 

F. Dřevěný,

6. r.– 10. místo

2.12. Těšíme se na Vánoce,

vzdělávací program

Mgr. M. Kachyňová

Vedení školy

1. stupeň

5.12. Školou chodí Mikuláš Vedení školy, 9. ročník,

Mgr. I. Sovová

11. 12. Vánoční dílny Vyučující, vedení školy

Ing. J. Fadrná

12.12. Generální zkouška na vánoční 

besídku

Vedení školy Žáci a vyučující školy

14.12. Velká vánoční besídka Vedení školy, vyučující, 

p. J. Buzrla

Součástí besídky i 

přehlídka historických 

krojů

16.12. Advent

vzdělávací program

Mgr. M. Kachyňová, vedení 

školy

2. stupeň

16. 12. Školní kolo – šachy, dáma p. Z. Mácsai Výsledky na stránkách 

školy

19.12. Třídní vánoční programy Třídní učitelé 1.-9. r

19.12. Zpíváme u stromu školy, 

vánoční přání, vánoční „šeky“

Vedení školy 1.-9. r.

19.12. Velké vánoční vysílání školního 

rozhlasu

Mgr. I. Sovová, 

Mgr. K. Bartošíková

1.- 9. r.

žákovský senát

prosinec Okresní výtvarná soutěž –

Malujeme a tvoříme betlémy

L. Kachyňová – školní klub, 

kroužek

2. místo

2. místo- M. Veverka, 2. r.

2. místo – N. Bůšková, 

L. Frisová, M. Konečná, 4. 

r.

prosinec Výtvarná soutěž 

1. stupně - Zima

Vyučující 1. st. Žáci 1. stupně



PROSINEC
Prosinec, měsíc, na který se snad těší žáci nejvíc, opět utekl jako voda. Přemýšlím o všem, co se v
tomto měsíci událo a můžu říct, že jsem hrdý jak na naše žáky, co dokázali, ale hlavně na pracovníky
školy, s jakou obětavostí zvládli vše, co jsem jim letos „nadělil“. Velký úspěch jsme zaznamenali ve
výtvarné soutěži Malujeme a tvoříme betlémy, kde naši žáci obsadili pod vedením p. L. Kachyňové
krásná druhá místa. Soutěže prostupovaly celým měsícem, jak vidíte z přiložené tabulky. Někde se
nám vedlo lépe, někde hůře. To ale k životu patří. Školu tradičně navštívil Mikuláš s anděly a čerty. Vše
vzali pod svou záštitu deváťáci. Na prvním stupni však do tříd čerti nesměli, pěkně čekali před třídou.
Paní katechetka připravila pro žáky velmi zajímavý interaktivní program, který dětem přiblížil dobu
adventní. Celý měsíc se však zejména pilně nacvičovala a chystala vánoční besídka, ale nejen to.
Tvořily se výrobky na vánoční jarmark a zdobila škola, jelikož byla opět v den besídky otevřena pro
veřejnost. Ti, co na besídce byli ví, že vše vyšlo na jedničku. Chválit tady jednotlivá čísla by zabralo
hodně času, všechna byla krásná a bylo vidět, že si dali žáci se svými vyučujícími tentokrát moc
záležet. Nádherným úvodem a závěrem byla opět velká módní přehlídka krojů, zaměřená tentokrát na
zimní oblečení našich předků. Letošní besídku také navštívili hosté, bývalé žákyně školy R. Kovaříková
a A. Kuriálová, které krásně zazpívaly. Rád bych nyní poděkoval všem, kteří se na přípravě a organizaci
besídky podíleli. Věřím, že ti, kteří přišli, nelitovali v předvánočním shonu času a spolu s námi se
krásně vánočně naladili. Poslední den ve škole před vánočními prázdninami byl věnován zábavě,
sportu a loučení. Tradiční zajímavosti a přání ve vánočním školním rozhlasu vystřídaly třídní besídky,
rozdávání dárků a vše bylo završeno zpíváním před vánočním stromem školy. Jako společný dárek byl
žákům předveden nový smaltový znak školy, který bude umístěn na budově školy, poté již jednotlivé
třídy zazpívaly a za to obdržely vánoční šek v hodnotě 400,- Kč. Za tuto částku si pak mohou společně
koupit něco, co potěší všechny. Záleží na nich a na jejich rozhodnutí, jak se dokáží společně ve třídě
domluvit.





LEDEN 2015 datum akce organizoval  různé 
  5. 1.  Novoroční Vysílání 

školního rozhlasu 
Vedení školy,  
Mgr. K. Bartošíková 

 Četla L. Uhlíková 
9. r. 

  7. 1.  Třídní schůzky Všichni vyučující  1. – 9. r. 

Do 30.1. Klima školy – 
vyhodnocení dotazníku 
školy 

Vyučující   
4. – 9. ročníku 

vyhodnotila  
Mgr. M. Kristová 

S výsledky 
seznámeni rodiče na 
stránkách školy, 
mailem 

9.1. Sběr papíru p. S. Osičková  4 600 kg 

8., 11. 1. Tříkrálová sbírka Mgr. I. Sovová 
Žáci  8. a 9.r. 

  23 758,- Kč 

14.1. Hodina s rodilým 
mluvčím - AJ 

Vedení školy, 
jazyková škola 

 Žáci 3. – 9. r.  

21. 1. Pololetní pedagogická 
rada 

Všichni vyučující   

19.1. Prezentace studentů SPŠ 
a OA Břeclav 

Mgr. I. Sovová,  
S. Osičková 

 8., 9.r. 

leden Noví zástupci do školské 
rady za pedagogické 
pracovníky 

Vedení školy  Mgr. R. Rebendová 
Mgr. M. Kristová 

leden Noví zástupci do školské 
rady za zákonné 
zástupce žáků 

Vedení školy  p. I. Straková 
p. I. Přibylová 

leden Výroba dárků pro děti k 
zápisu 

   

27.1. Výtvarná soutěž  
Příroda kolem nás 

Správy Národního 
parku Podyjí 

Zaslání prací Pod vedením  
p. S. Osičkové 

29. 1. Předání pololetního 
vysvědčení, slavnostní 
vysílání školního 
rozhlasu 

Třídní vyučující, 
 Mgr. M. Sova 

Projev ŘŠ na 
stránkách školy 

 

29.1. Vysílání školního 
rozhlasu k výročí 
osvobození 
koncentračního tábora v 
Osvětimi 

Mgr. I. Sovová  Četl Václav Dolák 

30. 1. Pololetní prázdniny    

     

 



LEDEN

Měsíc leden je za námi a tím i půl roku práce. Leden byl klidnější, co se týká akcí, o to více však bylo písemných prací
a zkoušení. To k tomuto měsíci vždy patří, doladění známek, kontrola toho, co žáci zvládli. V tomto měsíci jsme také
s žáky opět provedli dotazníkové šetření - Klima třídy a školy. Jsem velmi rád, že se zaběhla a opět s velkým ohlasem
setkala sběrová akce. Je úžasné, kolik žáci dokázali přinést papíru. Zde patří velký dík nejen jim, ale i jejich rodičům,
kteří doslova sváželi papír ve velkém. Na vyšším stupni již tak velké nadšení z této akce není, ale najdou se také
jedinci, kteří pilně přispívají papírem. První stupeň ovšem jednoznačně válcuje stupeň druhý. Získané finanční
prostředky budou věnovány dětem školy nejen na nákup odměn, ale i na úhradu odměn do dalších soutěží, akcí.
Úspěchem skončila i tradiční Tříkrálová sbírka, která vynesla rekordních 23 758,- Kč. Byli také zvoleni noví zástupci
do školské rady, která po tříletém funkčním období ukončila svou činnost a byla zvolena nová. Zástupci za školu a
rodiče jsou napsáni v přehledu akcí za měsíc leden. Rád bych poděkoval členům minulé školské rady za práci, kterou
odvedli a věřím, že s novu školskou radou bude stejně dobrá spolupráce. Žáky 9. ročníku přijeli navštívit studenti ze
SPŠ a OS v Břeclavi, aby jim přiblížili možnosti studia na této škole. Právě naši deváťáci a hlavně jejich rodiče mají
před sebou důležité rozhodnutí, kam dál. Výchovná poradkyně ráda pomůže všem těm, kteří se ještě nerozhodli. Je to
volba důležitá a věřím, že vše dopadne ke spokojenosti jak žáků, tak rodičů. Zde ale musím podotknout, že úspěch
záleží hlavně na vás, deváťácich, jakou snahu a píli vyvinete. Vyučující bezplatně poskytují žákům doučování
k přijímacím zkouškám, stačí jen pořádně zabrat. V tomto měsíci jsme se také zúčastnili výtvarné soutěže s názvem
Příroda kolem nás. Budeme tedy s netrpělivostí čekat, jak se naši malí výtvarníci umístí. Bodovali jsme již minulý rok,
tak věříme, že i tento se nám bude dařit. Výkresy byly krásné. Bližší informace máte opět uveřejněny na stránkách
školy. Také jsme se rozhodli, že na stránkách školy zřídíme novou záložku s názvem Naše galerie. Zde bychom rádi
zveřejňovali právě nejkrásnější výkresy, které žáci vytvořili, abyste se mohli i vy přesvědčit, jak šikovné děti
v Moravském Žižkově máme. Závěrem bych chtěl poděkovat všem pracovníkům školy za jejich píli a snahu. Nebylo to
zrovna jednoduché pololetí, jelikož pracovní práce nám trochu znepříjemňovali učení, ale výsledek si myslím stojí za
to. V souvislosti s tímto se ale patří poděkovat obecnímu úřadu v čele s panem starostou. Škola září krásnou novou
fasádou, zateplení je již nyní poznat a suterén školy bude po letech opět také opraven. Ještě jednou velké díky, je
vidět, že škola je opravdu pro občany Moravského Žižkova důležitá.





KLIMA TŘÍDY 2015

1/ Atmosféra ve třídě:
Celkový průměr školy: 72,86 % (loni 75,67 %) 
1. místo – 5. ročník – 90 % (loni 82 %)
Zábava: 
1. místo – 3. ročník - 100 %
Celkový průměr školy - zábava: 95 % (loni 94,83%, srovnatelný výsledek).
Respekt:
1. místo – 5. ročník - 100 %
U této složky je velice špatný výsledek v 6. a 9. ročníku.
Celkový průměr školy – respekt: 57 % (loni 62,33 %).
Kamarádství:
1. místo – 5. ročník - 100 %
Celkový průměr školy – kamarádství: 82,14 % (loni 83,33 %, srovnatelný výsledek).
Spolupráce:
1. místo – 5. ročník - 95 %
Celkový průměr školy – spolupráce: 70,43 % (loni 70,17%, opět mírné zlepšení).
Bezpečí:
1. místo – 4. ročník - 94 %
Celkový průměr školy – bezpečí: 74,71 % (72,17 %, výsledek lepší než loni).
Důvěra:
1. místo – 4. ročník – 83 %
2. Celkový průměr školy – důvěra: 66,71 % (64,33 %, opět zlepšení).
Pohoda:
1. místo – 3. ročník - 94 %
Celkový průměr školy – pohoda: 72,57 % (71,67 %, mírné zlepšení).

Celkové pořadí atmosféry ve třídě:
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 %



ÚNOR 2015
Datum Akce Organizoval Různé

4. 2. Prvňáčci zvou k zápisu Mgr. R. Rebendová

p. S. Osičková

1.r., MŠ

5. 2.

16.00

Slavnostní zápis Mgr. R. Rebendová,

Mgr. R. Zapletalová, Mgr. 

P. Úlehlová, 

Mgr. M. Kristová,

Mgr. J. Bistrá,

Mgr. M. Sova

p. J. Konečná

Bylo zapsáno 20 nových žáků

9. 2. Exkurze – podnikatelé 

v Moravském Žižkově, 

pivovar

p. S. Osičková 8., 9.r.

9. 2. Školní vysílání  Kalendárium 

školy

Mgr. K. Bartošíková Četla N. Gardášová, 7. r.

11.2. AJ, konverzační soutěž, 

okresní kolo, Břeclav

Mgr. I. Sovová M. Hubáček , 3.místo

11.2. Hodina AJ s rodilým 

mluvčím

Vedení školy 3.- 9.r.

12. 2. Exkurze – Brno, chemie

Střední průmyslová škola 

chemická, Brno

Mgr. M. Kosová

Mgr. K. Bartošíková

8., 9.r.

17.2. Tvorba hvězd, aneb 

žižkovští hvězdáři

Pozorování hvězd

p. P. Auzký

Mgr. M. Sova , 

Mgr. M. Kristová

3. - 9.r.

18.2. Okresní přebor ve šplhu p. Z. Máscai 4. místo – L. Uhlíková, 4. místo 

družstvo chlapců 

( ze 12 škol)

19.2. Deváťáci učí prvňáky, Lidské 

tělo

p. Z. Mácsai 1. + 9.ročník

20.2. Přednáška – Policie ČR p. Z. Mácsai

Mgr. K. Haraštová

8., 9.r.

Konverzační soutěž AJ, 

školní kolo

Mgr. I. Sovová

23. 2. –

1.3.

Jarní prázdniny

únor Olympijský víceboj p. Z. Mácsai 1.-9.r.

1. místo v kraji

únor Praxe ve školní družině p. S. Osičková, 

vedení školy

Praktikantka ve ŠD



ÚNOR
Měsíc únor je za námi, a když se tak dívám na tabulku akcí, které proběhly, musím říci, že byl opět
úspěšný. Velkou radost mám zejména ze zápisu do 1. ročníku. Nejen, že si jej opět paní učitelky moc
pěkně připravily a děti tak mohly strávit ve škole hodinu a půl pestrých činností, které nakonec zakončily
„ zbaštěním“ dortu, ale velkou radost mám i z toho, že se k zápisu dostavilo 20 dětí. V dnešní době, kdy
zejména malé vesnické školy bojují o každého žáčka, je to povzbuzující. Z akcí měla velký ohlas 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. Tímto bych rád poděkoval
panu Auzkému za ochotu udělat tak zajímavý program. Těch, kteří škole pomáhají, si velmi vážíme.
Velkým úspěchem letos skočila okresní soutěž konverzace v AJ. Náš žák, Michal Hubáček, se pod
vedením p. uč. I. Sovové umístil na krásném 3. místě a zařadil se tak mezi žáky, kteří vzorně reprezentují
školu a ukazují, že i malá škola může dosahovat výborných výsledků. Zpestřením výuky byly i v tomto
měsíci exkurze. Žáci se mohli seznámit s místními podnikateli (pivovar Moravský Žižkov, děkujeme za
umožnění exkurze), ale také s možností studovat například na Střední průmyslové školy chemické
v Brně, kde se zúčastnili zajímavé praktické prohlídky školy, která byla spojena s ukázkami pokusů.
Sportovní soutěže byly tento měsíc reprezentovány krásným umístěním v okresním přeboru ve šplhu –
L. Uhlíková 4. místo, družstvo chlapců 4. místo. Patroni deváťáci opět zpestřili výuku prvňáčků
zajímavým interaktivním programem Lidské tělo, který sami vytvořili a také vyzkoušeli na svých
kamarádech z prvního ročníku. Zajímavá byla také přednáška Mgr. K. Haraštové z Policie ČR. Jak říkám,
akcí bylo opět mnoho a tím, že byl měsíc zakončen jarními prázdninami, byl pro žáky určitě velmi
oblíbeným měsícem.





BŘEZEN 2015
datumdatumdatumdatum akceakceakceakce organizovalorganizovalorganizovalorganizoval různérůznérůznérůzné

březenbřezenbřezenbřezen Oblíbená jídla- anketa Vedení školy 1.- 9.r.

2. 3.2. 3.2. 3.2. 3. Beseda se spisovatelkou

(bývalá žákyně školy

L. Auzká)

p. S. Osičková 8., 9.r.

2. 3.2. 3.2. 3.2. 3. Po českých hradech, beseda pro 

účastníky ŠD –

L. Auzká

p. S. Osičková Školní družina

6.3.6.3.6.3.6.3. Beseda se starostou p. Z. Mácsai,Mgr. I. Sovová 6. – 9. r., + zástupci žák.senátu

6.3.6.3.6.3.6.3. Veselé zoubky Mgr. R. Rebendová 1. ročník

7.3.7.3.7.3.7.3. Patronát nad pomníkem T. G. 

Masaryka, 165. výročí narození 

– rozhlasové vysílání

Mgr. I. Sovová 9. ročník

16.3.16.3.16.3.16.3. Školení - Datakabinet Vedení školy pedagogové

18.3.18.3.18.3.18.3. Návštěva žáků z Velkých Bílovic, 

kroužek mladých žurnalistů

Mgr. I. Sovová Prohlídka školy mladými žurnalisty

19. 3.19. 3.19. 3.19. 3. Žáci učí žáky p. Z. Mácsai 3. ročník

20. 3.20. 3.20. 3.20. 3. Sběr – 2. akce p. S. Osičková 7 492kg

20.3.20.3.20.3.20.3. Pasování druháčků na čtenáře 

Rytířského řádu

Mgr. M. Sova, 

Mgr. R. Zapletalová

2. ročník

20.3.20.3.20.3.20.3. Turnaj v halové kopané p. Z. Mácsai 6., 7. r.

20.3.20.3.20.3.20.3. Pozorování zatmění Slunce, 

rozhlasové vysílání

Vyučující

Mgr. R. Pekárková

celá škola

21.3.21.3.21.3.21.3. Zájezd na muzikál Fantom opery, 

Praha

Vedení školy,

Mgr. M. Kristová

Pro žáky i rodiče

23. 3.23. 3.23. 3.23. 3. Halová kopaná, okrskové kolo p. Z. Mácsai 8., 9. r. – postup do okresního 

kola, 3. místo

27.3.27.3.27.3.27.3. Velikonoce, projektový den 1. stupeň 1.– 5. r.

21. 3.21. 3.21. 3.21. 3. Matematický Klokan Mgr. R. Pekárková 2.- 9. r.

27.3.27.3.27.3.27.3. Den učitelů, rozhlasové vysílání Mgr. K. Bartošíková 7. ročník

30.3.30.3.30.3.30.3. Beseda Život v koncentračních 

táborech

Mgr. K. Bartošíková J. Režňák

8. + 9.r.

průběžněprůběžněprůběžněprůběžně Doučování na přijímací zkoušky 

– ČJ, M

Mgr. R. Pekárková, 

Mgr. K. Bartošíková

Návštěva svíčkárny Mgr. M. Kristová, 

Mgr. R. Rebendová, 

Mgr. R. Zapletalová

1. - 3. r.

Truhla V. Straka Dar  Ing. M. Počty

Sponzorský dar –

Sociální fond školy, 4 000,- Kč

p. E.  Galová

Sponzorský dar KDU ČSL

5 000,-Kč

KDU ČSL

Mgr. M . Bartoš

Květinová výzdoba, chodba Vedení školy, sponzoři



BŘEZEN
Snad největší akcí, kterou škola v tomto měsíci pořádala, byl zájezd na muzikál Fantom opery, tentokrát až do Prahy. Jelikož byl
díky vzdálenosti dražší než v minulých letech, kdy jsme jezdili do Brna, doplnili jsme autobus i zájemci z řad žižkovské veřejnosti.
Myslím si, že se vše vydařilo a všichni, kteří se zúčastnili, mohli být spokojeni, a to bylo naším hlavním cílem při plánování, na jaké
představení letos pojedeme. Vždy se snažíme vybírat to nejlepší ze současné divadelní produkce. Veškeré další akce máte všechny
uvedeny v tradiční přehledné tabulce. Velkou radost máme z umístění našich fotbalistů, kteří se letos dostali až do okresního kola v
halové kopané. Zde se však trochu zalekli svých soupeřů a možnosti postupu do krajského kola. Obsadili nakonec krásné 3. místo.
Jsme na jejich umístění velmi hrdi, je to úspěch a mají místo v rubrice Úspěchy našich žáků na webových stránkách školy. Vzornou
sportovní přípravu na tyto akce má tradičně na starost p.uč. Z. Mácsai, za což mu patří poděkování. Přišlo k nám jaro a my se
pokusili zútulnit chodbu 1. stupně. Díky sponzorským darům jsme mohli zakoupit nové květináče a květiny na výzdobu tohoto
prostoru. Jak žákům, tak i hostům se proměna chodby velmi líbí. Tradiční akce tohoto měsíce byly i Žáci učí žáky, Matematický
klokan, Veselé zoubky, rozhlasové vysílání ke Dni učitelů. Připomněli jsme si také 165. výroční narození T. G. Masaryka položením
kytice k jeho památníku a zajímavým rozhlasovým vysíláním. V březnu začalo doučování žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám.
Vyučující tuto přípravku konají ve svém volném čase a zdarma. Mrzí nás však, že žáci nedocení nabízenou pomoc a na doučování
chodí v tak malém počtu. Škola vychází žákům maximálně vstříc, nyní záleží jen na nich, jak zodpovědně se k první životní zkoušce
postaví. S velkým ohlasem se také setkala exkurze 1. stupně do svíčkárny, kde si žáci mohli vyrobit svou vlastní svíčku. V rámci
projektu Vzdělávání pedagogů v Cloudu, bylo zřízeno na škole wifi připojení, aby se žáci mohli vzdělávat i za pomocí již
zakoupených tabletů. Tablety obdrželi také všichni pedagogové a prošli prvním školením. Všechna výpočetní technika, která byla
zakoupena pro vyučující, byla hrazena právě z projektu EU. Samozřejmě, že jsme nemohli opomenout zatmění Slunce a všichni
společně jsme vrazili na dopolední pozorování tohoto zajímavého jevu. Dalším rekordem překvapil sběr papíru. Velké díky patří
všem, kteří přišli a podpořili tuto akci školy. Poděkování za organizaci patří p. uč. S. Osičkové. Abychom podpořili četbu žáků a také
ukázali, jaké absolventy jsme vychovali, pozvali jsme na besedu nadějnou mladou spisovatelku, bývalou žákyni naší školy, slečnu
Lucii Auzkou. Věřím, že beseda byla velmi přínosná a Lucii moc děkuji. Neméně zajímavá a přínosná byla i beseda s panem
starostou, kde si žáci mohli vyzkoušet vedení diskuse. Zástupci žákovského senátu si připravili dotazy, které pak sami panu
starostovi položili a diskutovali na dané téma. Bylo vidět, že jim není lhostejné, jak naše obec vypadá a některé dotazy a návrhy
byly určitě přínosné i pro pana starostu. Jen mě mrzí, že vandalismus se nevyhýbá naší obci. Pomalovaná zastávka, poutače na
vinařskou stezku. Na dané téma jsem pak žákům připravil hlášení v měsíci dubnu. Všechny další akce jsou uvedeny v tabulce, jak
jsem již psal v úvodu tohoto článku. Na závěr bych rád poděkoval sponzorům školy. V tomto měsíci to byla paní E. Galová, která
opět přispěla do sociálního fondu školy, z kterého jsme mohli přispět dalším žákům na akce, které škola pořádá. Zajímavým
sponzorským darem byla i truhla (dřevěný historický kufr), která je vystavena v mezipatře. Jedná se zřejmě o kufr Valdemara
Straky, bývalého řídícího naší školy. Poděkování za tento příspěvek do naší výstavy historických předmětů patří Ing. M. Počtovi.
Finanční dar jsme také obdrželi od organizace místní KDU ČSL. Tato částka bude věnována na vzdělávací akce pro žáky školy.
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1.4.1.4.1.4.1.4. Školení – práce s tablety, projekt 

Vzdělávání v cloudu

Vedení školy Pedagogičtí pracovníci školy

1.4.1.4.1.4.1.4. Rozhlasové vysílání

Velikonoce

Mgr. I. Sovová

9. r.

Četli L. Uhlíková, V. Dolák

7.4.7.4.7.4.7.4. Láska ano, děti ne – preventivní 

program Břeclav, 

MUDr. R. Uzel

Ing. M. Kosová

Mgr. I. Sovová

8., 9. r.

14.4.14.4.14.4.14.4. Recitační soutěž

1.stupeň 

Mgr. R. Rebendová,

Mgr. R. Zapletalová. Mgr. M. Kristová, 

Mgr. P. Úlehlová, 

Mgr. J. Bistrá

Mgr. M. Sova

1. místa

I. kat.       : V. Michalica

II. kat      : A. Maděřič

III. kat    :  O. Bartoš

16.4.16.4.16.4.16.4. Výstava Brno

1. světová válka

Mgr. K. Bartošíková

Mgr. J. Bistrá

Mgr. R. Pekárková

5. - 9.r.

dubendubendubenduben Večerníček – pohádková postava

Výtvarná soutěž, vyhodnocení

p. S. Osičková

Knihovna Břeclav

3 první místa

M. Osička, 5.r.

N. Bůšková, 4. r.

O. Bartoš, 1.r.

27.4.27.4.27.4.27.4. Sférické kino – program

Stromy, Oceány

Vedení školy Hrazeno sponzorsky

1. -5. r.

27.4.27.4.27.4.27.4. Exkurze, podnikatelé v MŽ, 

Hydraulika –

p. V. Buzrla

p. S. Osičková Exkurze 8., 9.r.

29.4.29.4.29.4.29.4. Taneční vystoupení Břeclav Mgr. R. Pekárková, Ing. M. Kosová Hrazeno sponzorsky

6., 8.r.

29.4.29.4.29.4.29.4. Vybíjená, okrskové kolo p. Z. Mácsai 3. místo

4., 5., 6.r.

30.4.30.4.30.4.30.4. Vysílání školního rozhlasu  - májové 

svátky, projekt EU OPVK – výjezdy 

žáků do zahraničí

Mgr. K. Bartošíková

Mgr. Miloslav Sova

dubendubendubenduben Ukončení projektu EU OPVK,

vzdělávání pro 

konkurenceschopnost

Vedení školy Celková vyčerpaná částka

738 431,- Kč

dubendubendubenduben Výtvarná soutěž ke Dni Země, 

24. ročník

Okresní soutěž

p. S. Osičková Vítězka 3. kategorie

T. Tománková, 3.r.



DUBEN
Jak je vidět z přiložené tabulky, měsíc duben byl na naší škole opět ve znamení různých činností. Jsem velmi rád, že
mohu konstatovat, že se nám dařilo umístit v soutěžích okresního charakteru. Bylo to zejména ve výtvarných, ale i
sportovních kláních. Podrobné výsledkové listiny můžete najít na stránkách školy, ale i v přiložené tabulce akcí.
Blahopřeji všem vítězům, ale i dalším zúčastněným, kteří tak vzorně reprezentují naši malou školu a dokazují, jak šikovné
žáky máme. Také děkuji vyučujícím, kteří mají kvalitním vedením nemalou zásluhu na výborných výsledcích. V
rozhlasovém vysílání jsme si připomněli velikonoční tradice, ale i významná výročí, která v měsíci dubnu slavíme. Opět
se vydařila recitační soutěž, kterou tradičně pořádáme na naší škole již několikátý rok. Letos byla konkurence veliká a
tudíž vybrat tři nejlepší žáky v každé kategorii dalo velmi práce. Žáci z vyšších ročníků se mohli při návštěvě pana V.
Buzrly -Hydraulika na vlastní oči přesvědčit, že úspěšně podnikat se dá i v malé obci. Snad jim byla exkurze i zajímavým
námětem, kam směřovat své zájmy a další studium. Zpestřením byl určitě zájezd do Technického muzea v Brně, kde byla
instalována expozice o 1. světové válce. Díky sponzorským darům se nám podařilo pro žáky 1. stupně zajistit promítání
sférického kina přímo v tělocvičně školy. Inspirující programy o životě stromů a mořských živočichů zaujaly každého.
Díky našim mladým tanečníkům Veronice Krejčí a Zdeňku Královi se jejich spolužáci ze třídy mohli podívat na zajímavé
vystoupení, jehož výtěžek jde na financování zájezdu tanečního studia na celosvětovou taneční soutěž, kde naši žáci
úspěšně reprezentují. Vstupné bylo opět hrazeno školou ze sponzorských darů. V dubnu jsme zdárně ukončili
dlouhodobý projekt EU Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, díky kterému škola získala do svého
rozpočtu částku 738 431,- Kč. Prostředky byly použity na nákup výpočetní techniky, tvorbu učebních materiálů a
pořízení dalších učebních pomůcek (např. elektronické varhany, cd přehrávače, pomůcky do fyziky, dějepisné výukové
programy). Naši nejstarší, deváťáci, absolvovali svou první zkoušku dospělosti a skládali přijímací zkoušky na školy, které
si vybrali. Blahopřeji jim k jejich úspěšnému zdolání a přeji do další etapy života jen to nejlepší.
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3.5.3.5.3.5.3.5. Divadelní představení MDB –

Lilli v říši snů

Mgr. R. Rebendová, Mgr. 

P.Úlehlová, 

Mgr. M. Kristová

Mgr. J. Bistrá

1.-5.r.

4.4.4.4.----7.5.7.5.7.5.7.5. Výlet Liberec p. Z. Mácsai, 

Mgr. I. Sovová, 

Mgr. R. Pekárková, Mgr. K. 

Bartošíková

6.-9.r.

4.5.4.5.4.5.4.5. Beseda s rybářem,

Lov ryb

Ing. M. Kosová

p. Ondrák

Školní klub, družina

6.5.6.5.6.5.6.5. Cvičný poplach Vedení školy Celá škola

7. 5.7. 5.7. 5.7. 5. 3. ročník 

Noc s Andersenem – nocování 

ve škole

Mgr. R. Rebendová, Mgr. 

P.Úlehlová, 

Mgr. M. Kristová

Mgr. J. Bistrá

Mgr. R. Zapletalová

Mgr. M. Sova

1.-5.r.

květenkvětenkvětenkvěten Vlajka školy

hlasování

Vedení školy 1.-9.r.

11.5.11.5.11.5.11.5. Exkurze do Vinařství Mečl p. S. Osičková 8., 9.r.

11.5.11.5.11.5.11.5.----15.5.15.5.15.5.15.5. Bláznivý týden

masky

1.st. 1.stupeň

13.5.13.5.13.5.13.5. Dopravní soutěž Mgr. P. Úlehlová

a žáci  4.r.

1. stupeň

13.5.13.5.13.5.13.5. Květinový den Mgr. I. Sovová

8., 9.r.

Moravský Žižkov, Velké 

Bílovice

17 344,- Kč

13.5.13.5.13.5.13.5. Rodilí mluvčí Vedení školy

19. 5.19. 5.19. 5.19. 5. Focení žáků školy Vedení, p. Omelka 1.-9.r.

21.5.21.5.21.5.21.5. Dopravní soutěž, 

okresní kolo

Mgr. P. Úlehlová 8. místo

25., 26.5.25., 26.5.25., 26.5.25., 26.5. Atletické přebory regionu Podluží p. Z. Mácsai 20 medailí

29. 5.29. 5.29. 5.29. 5. Velká školní olympiáda,

Stacionář Vlaštovka

p. Z. Mácsai, 

Mgr. I. Sovová

+  ped. prac. 2.st. 

Ceny, medaile, diplomy,

sladkosti pro všechny –

hrazeno sponzorsky

29.5.29.5.29.5.29.5. Sběr - soutěž p. S. Osičková 7 780 kg

květenkvětenkvětenkvěten Sponzorský dar 

Distr Mikulov

Vedení školy 5 000,-

květenkvětenkvětenkvěten Sponzorský dar – Keramika PKZ 

Poštorná 

Vedení školy Dvě keramické nádoby

květenkvětenkvětenkvěten Projekt EU – Výjezd žáků do 

zahraničí

Vedení školy Podána žádost 
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PředposledníPředposledníPředposledníPředposlední měsícměsícměsícměsíc školníhoškolníhoškolníhoškolního rokurokurokuroku 2014201420142014////2015201520152015 bylbylbylbyl opětopětopětopět velmivelmivelmivelmi pestrýpestrýpestrýpestrý.... PokudPokudPokudPokud bilancuji,bilancuji,bilancuji,bilancuji, mohumohumohumohu konstatovat,konstatovat,konstatovat,konstatovat, žežežeže bylbylbylbyl úspěšnýúspěšnýúspěšnýúspěšný....
PodařiloPodařiloPodařiloPodařilo sesesese námnámnámnám zrealizovatzrealizovatzrealizovatzrealizovat jakjakjakjak akceakceakceakce tradiční,tradiční,tradiční,tradiční, taktaktaktak iiii nové,nové,nové,nové, kterékterékterékteré určitěurčitěurčitěurčitě dětidětidětiděti zaujalyzaujalyzaujalyzaujaly.... MeziMeziMeziMezi tytytyty tradiční,tradiční,tradiční,tradiční, kterékterékterékteré slavíslavíslavíslaví velkývelkývelkývelký úspěch,úspěch,úspěch,úspěch,
patřípatřípatřípatří bezesporubezesporubezesporubezesporu NocNocNocNoc ssss Andersenem,Andersenem,Andersenem,Andersenem, kterákterákterákterá bylabylabylabyla letosletosletosletos veveveve znameníznameníznameníznamení výročívýročívýročívýročí spisovatelespisovatelespisovatelespisovatele JanaJanaJanaJana DrdyDrdyDrdyDrdy.... DalšíDalšíDalšíDalší jižjižjižjiž tradičnítradičnítradičnítradiční akcíakcíakcíakcí bylabylabylabyla
dopravnídopravnídopravnídopravní soutěž,soutěž,soutěž,soutěž, kteroukteroukteroukterou sesesese svojísvojísvojísvojí třídnítřídnítřídnítřídní vyučujícívyučujícívyučujícívyučující pořádalipořádalipořádalipořádali propropropro ostatníostatníostatníostatní žákyžákyžákyžáky čtvrťácičtvrťácičtvrťácičtvrťáci.... PočasíPočasíPočasíPočasí námnámnámnám přálo,přálo,přálo,přálo, aaaa taktaktaktak vševševševše klaploklaploklaploklaplo nananana
jedničkujedničkujedničkujedničku.... SportovníSportovníSportovníSportovní akceakceakceakce bylybylybylybyly zastoupenyzastoupenyzastoupenyzastoupeny AtletickýmiAtletickýmiAtletickýmiAtletickými přeborypřeborypřeborypřebory regionuregionuregionuregionu PodlužíPodlužíPodlužíPodluží aaaa oblíbenouoblíbenouoblíbenouoblíbenou VelkouVelkouVelkouVelkou školníškolníškolníškolní olympiádou,olympiádou,olympiádou,olympiádou, kdekdekdekde
jsmejsmejsmejsme opětopětopětopět přivítalipřivítalipřivítalipřivítali našenašenašenaše kamarádykamarádykamarádykamarády zezezeze StacionářeStacionářeStacionářeStacionáře VlaštovkaVlaštovkaVlaštovkaVlaštovka.... SpolečněSpolečněSpolečněSpolečně sisisisi žácižácižácižáci zasoutěžilizasoutěžilizasoutěžilizasoutěžili aaaa dokázali,dokázali,dokázali,dokázali, žežežeže iiii vvvv dobědobědobědobě yýpočetníyýpočetníyýpočetníyýpočetní
technikytechnikytechnikytechniky dokážídokážídokážídokáží sportovat,sportovat,sportovat,sportovat, pobavitpobavitpobavitpobavit sesesese aaaa pomocipomocipomocipomoci svýmsvýmsvýmsvým kamarádůmkamarádůmkamarádůmkamarádům.... ŽákůmŽákůmŽákůmŽákům prvníhoprvníhoprvníhoprvního stupněstupněstupněstupně připravilipřipravilipřipravilipřipravili panípanípanípaní učitelkyučitelkyučitelkyučitelky určitěurčitěurčitěurčitě
krásnýkrásnýkrásnýkrásný zážitekzážitekzážitekzážitek vvvv podoběpodoběpodoběpodobě zájezduzájezduzájezduzájezdu nananana muzikálmuzikálmuzikálmuzikál LilliLilliLilliLilli vvvv říšiříšiříšiříši snů,snů,snů,snů, kterýkterýkterýkterý sesesese uskutečniluskutečniluskutečniluskutečnil vvvv BrněBrněBrněBrně.... VVVV rámcirámcirámcirámci školníhoškolníhoškolníhoškolního klubuklubuklubuklubu sisisisi dětidětidětiděti takétakétakétaké
samisamisamisami zkusilyzkusilyzkusilyzkusily chytitchytitchytitchytit svousvousvousvou „„„„zlatou““““ rybkurybkurybkurybku vvvv žižkovskémžižkovskémžižkovskémžižkovském rybníčkurybníčkurybníčkurybníčku.... OOOO tutotutotutotuto akciakciakciakci spojenouspojenouspojenouspojenou takétakétakétaké sesesese zajímavouzajímavouzajímavouzajímavou besedoubesedoubesedoubesedou sesesese postaralpostaralpostaralpostaral
panpanpanpan Ondrák,Ondrák,Ondrák,Ondrák, kterémukterémukterémukterému tímtotímtotímtotímto ještěještěještěještě jednoujednoujednoujednou děkujiděkujiděkujiděkuji....

VVVV květnukvětnukvětnukvětnu takétakétakétaké vyvrcholilavyvrcholilavyvrcholilavyvrcholila akce,akce,akce,akce, díkydíkydíkydíky kterékterékterékteré mámemámemámemáme novounovounovounovou vlajkuvlajkuvlajkuvlajku školyškolyškolyškoly.... OnlineOnlineOnlineOnline hlasovánímhlasovánímhlasovánímhlasováním jsmejsmejsmejsme sisisisi vybralivybralivybralivybrali vítěznývítěznývítěznývítězný návrhnávrhnávrhnávrh MarkaMarkaMarkaMarka
MaděřičeMaděřičeMaděřičeMaděřiče,,,, podlepodlepodlepodle kteréhokteréhokteréhokterého budebudebudebude zhotovenazhotovenazhotovenazhotovena slavnostníslavnostníslavnostníslavnostní vlajkavlajkavlajkavlajka školyškolyškolyškoly.... IIII kdyžkdyžkdyžkdyž posledníposledníposledníposlední vvvv tomtotomtotomtotomto školnímškolnímškolnímškolním roce,roce,roce,roce, alealealeale opětopětopětopět rekordní,rekordní,rekordní,rekordní, bylbylbylbyl
4444.... sběrsběrsběrsběr papírupapírupapírupapíru propropropro soutěžsoutěžsoutěžsoutěž SbírámeSbírámeSbírámeSbíráme ssss HantaláčkemHantaláčkemHantaláčkemHantaláčkem.... StáleStáleStáleStále sesesese našenašenašenaše školaškolaškolaškola držídržídržídrží nananana prvníchprvníchprvníchprvních příčkách,příčkách,příčkách,příčkách, taktaktaktak věříme,věříme,věříme,věříme, žežežeže vševševševše dobředobředobředobře
dopadnedopadnedopadnedopadne aaaa vyhrajemevyhrajemevyhrajemevyhrajeme.... RádRádRádRád bychbychbychbych poděkovalpoděkovalpoděkovalpoděkoval žákůmžákůmžákůmžákům 8888.... aaaa 9999.... ročníku,ročníku,ročníku,ročníku, žežežeže sesesese letosletosletosletos opětopětopětopět zapojilizapojilizapojilizapojili dodododo akceakceakceakce KvětinovýKvětinovýKvětinovýKvětinový dendendenden aaaa přispělipřispělipřispělipřispěli
taktaktaktak svýmsvýmsvýmsvým volnýmvolnýmvolnýmvolným časemčasemčasemčasem kekekeke zdaruzdaruzdaruzdaru tétotétotétotéto charitativnícharitativnícharitativnícharitativní akceakceakceakce.... Nejen,Nejen,Nejen,Nejen, žežežeže obešliobešliobešliobešli našinašinašinaši obec,obec,obec,obec, alealealeale letosletosletosletos poprvépoprvépoprvépoprvé rozdávalirozdávalirozdávalirozdávali letáčkyletáčkyletáčkyletáčky aaaa
prodávaliprodávaliprodávaliprodávali květinykvětinykvětinykvětiny měsíčkuměsíčkuměsíčkuměsíčku lékařskéholékařskéholékařskéholékařského iiii veveveve VelkýchVelkýchVelkýchVelkých BílovicíchBílovicíchBílovicíchBílovicích....

NejvětšíNejvětšíNejvětšíNejvětší aaaa nejnákladnějšínejnákladnějšínejnákladnějšínejnákladnější akcíakcíakcíakcí bylbylbylbyl vvvv tomtotomtotomtotomto měsíciměsíciměsíciměsíci společnýspolečnýspolečnýspolečný výletvýletvýletvýlet vyššíhovyššíhovyššíhovyššího stupněstupněstupněstupně dodododo LiberceLiberceLiberceLiberce.... PodrobněPodrobněPodrobněPodrobně jejejeje vševševševše popsánopopsánopopsánopopsáno nananana
stránkáchstránkáchstránkáchstránkách školyškolyškolyškoly.... MněMněMněMně nezbývánezbývánezbývánezbývá jenjenjenjen konstatovat,konstatovat,konstatovat,konstatovat, žežežeže sesesese vševševševše vydařilovydařilovydařilovydařilo aaaa díkydíkydíkydíky obětavostiobětavostiobětavostiobětavosti pedagogů,pedagogů,pedagogů,pedagogů, obecnímuobecnímuobecnímuobecnímu úřaduúřaduúřaduúřadu aaaa sponzorůmsponzorůmsponzorůmsponzorům
žácižácižácižáci poznalipoznalipoznalipoznali opětopětopětopět něconěconěconěco novéhonovéhonovéhonového aaaa zajímavéhozajímavéhozajímavéhozajímavého.... PříštíPříštíPříštíPříští rokrokrokrok vystřídávystřídávystřídávystřídá druhýdruhýdruhýdruhý stupeňstupeňstupeňstupeň opětopětopětopět prvníprvníprvníprvní stupeňstupeňstupeňstupeň sesesese školouškolouškolouškolou vvvv příroděpříroděpříroděpřírodě.... IIII kdyžkdyžkdyžkdyž
jsoujsoujsoujsou totototo akceakceakceakce propropropro školuškoluškoluškolu velmivelmivelmivelmi složité,složité,složité,složité, zodpovědnézodpovědnézodpovědnézodpovědné aaaa nákladné,nákladné,nákladné,nákladné, věříme,věříme,věříme,věříme, žežežeže jakjakjakjak rodičovskárodičovskárodičovskárodičovská veřejnost,veřejnost,veřejnost,veřejnost, taktaktaktak iiii žácižácižácižáci oceníoceníoceníocení našinašinašinaši snahusnahusnahusnahu
oooo pestrostpestrostpestrostpestrost výuky,výuky,výuky,výuky, kteroukteroukteroukterou neomezujemeneomezujemeneomezujemeneomezujeme jenjenjenjen nananana teoretickéteoretickéteoretickéteoretické znalostiznalostiznalostiznalosti získanézískanézískanézískané vvvv lavicích,lavicích,lavicích,lavicích, alealealeale iiii nananana praktickoupraktickoupraktickoupraktickou činnostčinnostčinnostčinnost aaaa zážitkyzážitkyzážitkyzážitky....

NaNaNaNa závěrzávěrzávěrzávěr bychbychbychbych opětopětopětopět rádrádrádrád poděkovalpoděkovalpoděkovalpoděkoval sponzorům,sponzorům,sponzorům,sponzorům, díkydíkydíkydíky kterýmkterýmkterýmkterým můžememůžememůžememůžeme různérůznérůznérůzné akceakceakceakce realizovatrealizovatrealizovatrealizovat.... VVVV květnukvětnukvětnukvětnu jsmejsmejsmejsme obdrželiobdrželiobdrželiobdrželi
sponzorskýsponzorskýsponzorskýsponzorský dardardardar odododod PKZPKZPKZPKZ PoštornáPoštornáPoštornáPoštorná aaaa odododod firmyfirmyfirmyfirmy DistrDistrDistrDistr MikulovMikulovMikulovMikulov.... TakéTakéTakéTaké děkujiděkujiděkujiděkuji všemvšemvšemvšem rodičům,rodičům,rodičům,rodičům, kteříkteříkteříkteří pomáhajípomáhajípomáhajípomáhají svýmsvýmsvýmsvým dětemdětemdětemdětem sesesese sběremsběremsběremsběrem
papíru,papíru,papíru,papíru, jelikožjelikožjelikožjelikož iiii tatotatotatotato nemalánemalánemalánemalá částkačástkačástkačástka zzzz výtěžkuvýtěžkuvýtěžkuvýtěžku jdejdejdejde jakjakjakjak nananana odměnyodměnyodměnyodměny propropropro žáky,žáky,žáky,žáky, taktaktaktak nananana sponzorovánísponzorovánísponzorovánísponzorování akcíakcíakcíakcí školyškolyškolyškoly....





ČERVEN 2015
datum akce organizoval různé

1.6. Den dětí – výlet na Janohrad, 

plavba lodí

Mgr. R. Rebendová, Mgr. R. 

Zapletalová, Mgr. M. 

Kristová, Mgr. P.Úlehlová

Mgr. J. Bistrá

Část hrazena ze sponzorských 

příspěvků 

15.6. Škola nanečisto – návštěva 

budoucích prvňáčků z MŠ

Mgr. R. Rebendová, 

Z. Veselá + MŠ

9.6. Vysílání školního rozhlasu –

Osvobození Moravského Žižkova

Mgr. i. Sovová, žák. senát Zástupci žákovského senátu

16.6. Běh podle fáborků Mgr. J. Bistrá

5. ročník

Akce žáků 5. ročníku pro 

1. stupeň

17.6. ŠVZ – Permonia Oslavany

1.st.

Mgr. R. Rebendová, Mgr. R. 

Zapletalová, Mgr. M. 

Kristová,Mgr.P.Úlehlová,

Mgr. J. Bistrá 3. ročník

Akce organizovaná žáky pro žáky, 

18.6. Výuka netradičně – Cesta za 

pokladem – akce pro 5., 6.r.

Žáci 7., 8.r. 

Mgr. R. Pekárková

Mgr. K. Bartošíková

Akce organizovaná žáky pro žáky, 

ceny hrazeny sponzorsky

červen Nová trička s potiskem loga školy p. Z. Mácsai Hrazeno sponzorsky

19.6. Zájezd – Planetárium Brno

Žáci 2. stupně

Mgr. R. Pekárková 3. nejúspěšnější akce loňského 

roku podle hlasování žáků

Testování žáků 5. a 9. ročníku

program Aktivní škola

Vedení školy

Mgr. R. Pekárková, Mgr. 

K. Bartošíková

Žáci 5. a 9.r.

23.6. Závěrečná pedagogická rada Pracovníci školy

24 .- 25.6. Bible – vzdělávací program Mgr. M. Kachyňová 1.-9.r.

Olympijský víceboj p. Z. Mácsai 2. místo v Jihomoravském kraji

29.6. Slavnostní pasování deváťáků Mgr. Miloslav Sova,Mgr. I. 

Sovová,Mgr. R. Rebendová

Bc. Josef Osička

9. ročník + hosté

29.6. Deváťáci prvňáčkům

Sportovní hry

Mgr. I. Sovová 9.ročník, 1.ročník

30.6. Slavnostní ukončení školního roku Vedení školy + pracovníci 

školy, hosté

30.6. Slavnostní vztyčení vlajky školy Vedení školy

červen Nový květinový záhon před školou Vedení školy

pp. S. Osičková,

F. Osičková,

J. Konečná,OÚ

Sponzorský dar Zahradnictví 

Malinkovič

Sběr pomerančové kůry 

2014/2015 – celkem 48 kg

p. S. Osičková Nejlepší sběratelé –

M. Konečná, P. Valášek, 

K. Nešporová, P. Zugar, D. Korček

červen 3 Nej akce školního roku-

Hlasování žáků

Vedení školy, 

Mgr.K. Bartošíková

1.místo – Permonium Oslavany

2.místo – Výlet Liberec

3.místo – Planetárium Brno



KLIMA ŠKOLY – DOTAZNÍK            ŽÁCI 4. - 9.R. 
Přehled dle kategorií [%]

Rozhodně
souhlasím

Spíše
souhlasím

Nevím
Spíše

nesouhlasím
Rozhodně

nesouhlasím
Výsledné

hodnocení

Prostředí, materiální zázemí 29,0 33,9 6,1 22,4 8,7 63,0 %

Lidé 30,9 40,6 10,9 12,8 4,8 70,0 %

Komunikace, vztahy 31,3 36,1 10,1 15,8 6,6 67,5 %

Systém, pravidla, hodnoty 29,6 41,2 9,6 14,2 5,5 68,8 %

Výuka, příprava, hodnocení 25,5 40,9 6,7 21,2 5,7 64,9 %

Komplexní hodnocení 20,9 35,8 11,4 19,9 11,9 58,5 %

Celkem 28,8 38,4 8,8 17,4 6,6 66,3 %

Nejlépe hodnocené otázky Kategorie Hodnocení

Když něčemu při výuce nerozumím, mohu se přihlásit a zeptat. Komunikace, vztahy 85 %

Školní webové stránky jsou přehledné a aktuální. Komunikace, vztahy 81 %

Myslím, že vedení a učitelé spolupracují tak, aby se škola rozvíjela a zlepšovala. Lidé 81 %

Nejhůře hodnocené otázky Kategorie Hodnocení

Ve školní jídelně se dobře naobědvám. Prostředí, materiální zázemí 37 %

Učebnice, které máme ze školy, jsou v dobrém stavu. Prostředí, materiální zázemí 50 %

Škola a její zázemí nabízí dostatek místa pro pohyb a odpočinkové aktivity. Prostředí, materiální zázemí 51 %



ČERVEN
Tak jsme se konečně dočkali a všemi toužebně očekávané prázdniny jsou tady. Rád bych nyní zhodnotil práci nás všech za
poslední měsíc školního roku. Vyjmenovávat všechny akce, které jsme si pro vás připravili, by bylo hodně dlouhé, ale jen pro
představu - celkem se uskutečnilo v červnu 16 akcí, za celý školní rok jich pak bylo 94. Všechny byly ovšem vzdělávací nebo
sportovní. Takže vždy posloužily k tomu, aby se žáci něco nového dozvěděli, nebo zkusili své výtvarné a sportovní schopnosti
a nadání. V online hlasování, kdy se mohly vybrat tři nej akce, které by si děti rády zopakovaly i v příštím školním roce, se na
prvním místě umístila akce Permonium Oslavany, na druhém školní výlet do Liberce a na třetím návštěva Planetária. Velmi
nás potěšilo, že na čtvrtém místě byla návštěva Technického muzea v Brně. V příštím školním roce se obmění pedagogický
sbor školy. Chtěl bych se nyní proto rozloučit s panem učitelem Mácsaiem, který nás opouští. Uvědomujeme si, že v podobě
pana učitele ztrácíme výborného pedagoga, pro kterého výchova sportovní mládeže není jen slovo. Pod jeho vedením žáci
dosáhli výborných výsledků. Například letos jsme se umístili na krásném druhém místě v celém Jihomoravském kraji v soutěži
Olympijský víceboj. Tímto mu za práci děkuji. Letos poprvé si třídy nachystaly program pro své kamarády z ostatních ročníků.
Tyto akce se také setkaly s velkým ohlasem i podle hlasování. Mimořádný zájem, který nás opět doslova ohromil, byl o
sběrové akce. Jak charitativní sbírky, tak sběr papíru předčil naše očekávání. Vyhráli jsme, dá se říci, co se dalo. To, že se
můžeme učit v naší pěkné škole, která letos doznala velké opravy a září novou fasádou a střechou, je zásluhou obecního
úřadu, za což jsme velmi vděčni a děkujeme obecnímu úřadu v čele s panem starostou J. Osičkou. Skokany roku, kteří
poskočili o dva stupně a zlepšili si tím svůj prospěch se stali A. Trecha, D. Macík a M. Maděřič. Absolventem ročníku se stal
Andrej Virág. Tento školní rok jsme navrhovali a volili další symbol školy. Po znaku to byla vlajka. Vítězný návrh vytvořil
Marek Maděřič z 9. ročníku. Prapor byl slavnostně vyvěšen 30. 6. 2015.

Veškeré akce máte zaznamenány v přiložené tabulce. Na závěr bych rád poděkoval všem pedagogům školy, správním
zaměstnanců, mateřské škole, obecnímu úřadu, vám rodičům, prostě všem, kteří škole pomáhali a bez kterých by škola
nebyla tím, čím je dnes.





TŘÍDÍME S TŘÍDÍME S TŘÍDÍME S TŘÍDÍME S HANTALÁČKEMHANTALÁČKEMHANTALÁČKEMHANTALÁČKEM 2014/20152014/20152014/20152014/2015
Pořadí v sout ěži Třídíme s Hantálá čkem 
Konečné pořadí ve sběru papíru: 

Základní školy:  

Kategorie - Celkové množství papíru 

1.  ZŠ T. G. Masaryka Mor. Žižkov 28 380 kg  
2. ZŠ a MŠ Šakvice 14 840 kg 
3. ZŠ Bořetice 13 460 kg 
4. ZŠ Hlohovec   9 780 kg 
5. Gymnázium Velké Pavlovice   4 880 kg 
6. ZŠ a Praktická škola, Hustopeče   2 600 kg 
7. ZŠ a MŠ Týnec   1 360 kg 

Kategorie - Celkového množství v přepočtu na 1 žáka 

1. ZŠ T. G. Masaryka Mor. Žižkov 260,37 kg 
2. ZŠ Bořetice 253,96 kg 
3. ZŠ Hlohovec 181,11 kg 
4. ZŠ a MŠ Šakvice 159,57 kg 
5. ZŠ a Praktická škola, Hustopeče   41,27 kg 
6. ZŠ a MŠ Týnec   25,19 kg 
7. Gymnázium Velké Pavlovice   20,59 kg 

Kategorie - Nejlepší sběrač 

1. Bínová Lada ZŠ T. G. Masaryka Mor. Žižkov  2 813 kg 
2. Bartoš Ondřej ZŠ T. G. Masaryka Mor. Žižkov 2 679 kg 
3. Frisová Lucie ZŠ T. G. Masaryka Mor. Žižkov 1 809 kg 
 

TŘÍDY TŘÍDY TŘÍDY TŘÍDY % NA % NA % NA % NA ŽÁKAŽÁKAŽÁKAŽÁKA JEDNOTLIVCIJEDNOTLIVCIJEDNOTLIVCIJEDNOTLIVCI SOUROZENCISOUROZENCISOUROZENCISOUROZENCI

1. místo 4. třída      535 kg1. místo 4. třída      535 kg1. místo 4. třída      535 kg1. místo 4. třída      535 kg Bínová Lada      2 813 kg Bartošovi  2 679 kg

2. místo 8. třída      478 kg2. místo 8. třída      478 kg2. místo 8. třída      478 kg2. místo 8. třída      478 kg Frisová Lucie    1 809 kg Navrátilovi 1 104 kg

3. místo 5. třída      383 kg3. místo 5. třída      383 kg3. místo 5. třída      383 kg3. místo 5. třída      383 kg Galová Julie 1 465 kg Maděřičovi   957 kg

4. místo 1. třída      229 kg4. místo 1. třída      229 kg4. místo 1. třída      229 kg4. místo 1. třída      229 kg Tetur Samuel     1 259 kg

Příborští      619 

kg

5. místo 3. třída      201 kg5. místo 3. třída      201 kg5. místo 3. třída      201 kg5. místo 3. třída      201 kg Osička Matěj      1 116 kg Virágovi       606 kg

6. místo 2. třída      136 kg6. místo 2. třída      136 kg6. místo 2. třída      136 kg6. místo 2. třída      136 kg Nešporová Klára   705 kg Strakovi       510 kg

7. místo 9. třída       104 kg7. místo 9. třída       104 kg7. místo 9. třída       104 kg7. místo 9. třída       104 kg Konečná Marie      659 kg Hromkovi     310 kg

8. místo 7. třída         52 kg8. místo 7. třída         52 kg8. místo 7. třída         52 kg8. místo 7. třída         52 kg Konečná Kateřina 466 kg      

9. místo 6. třída         40 kg9. místo 6. třída         40 kg9. místo 6. třída         40 kg9. místo 6. třída         40 kg Valášek  Petr         415 kg



SKOKAN ROKU

Jméno a příjmení: Daniel Jméno a příjmení: Daniel Jméno a příjmení: Daniel Jméno a příjmení: Daniel Macík, 6. ročníkMacík, 6. ročníkMacík, 6. ročníkMacík, 6. ročník

Zdůvodnění: zlepšení prospěchu o dva stupně Zdůvodnění: zlepšení prospěchu o dva stupně Zdůvodnění: zlepšení prospěchu o dva stupně Zdůvodnění: zlepšení prospěchu o dva stupně 

Zlepšení v předmětu: Hudební Zlepšení v předmětu: Hudební Zlepšení v předmětu: Hudební Zlepšení v předmětu: Hudební výchovavýchovavýchovavýchova

Jméno a příjmení: Adam Jméno a příjmení: Adam Jméno a příjmení: Adam Jméno a příjmení: Adam TrechaTrechaTrechaTrecha, 6. ročník, 6. ročník, 6. ročník, 6. ročník

Zdůvodnění: zlepšení prospěchu o dva stupně Zdůvodnění: zlepšení prospěchu o dva stupně Zdůvodnění: zlepšení prospěchu o dva stupně Zdůvodnění: zlepšení prospěchu o dva stupně 

Zlepšení v předmětu: ZeměpisZlepšení v předmětu: ZeměpisZlepšení v předmětu: ZeměpisZlepšení v předmětu: Zeměpis

Jméno a příjmení: Marek Jméno a příjmení: Marek Jméno a příjmení: Marek Jméno a příjmení: Marek MaděřičMaděřičMaděřičMaděřič, 9. ročník, 9. ročník, 9. ročník, 9. ročník

Zdůvodnění: zlepšení prospěchu o dva stupně Zdůvodnění: zlepšení prospěchu o dva stupně Zdůvodnění: zlepšení prospěchu o dva stupně Zdůvodnění: zlepšení prospěchu o dva stupně 

Zlepšení v předmětu: ChemieZlepšení v předmětu: ChemieZlepšení v předmětu: ChemieZlepšení v předmětu: Chemie



ABSOLVENTI   2006-2015

Absolvent roku – Andrej Virág



Počet žáků  1.st. 61

2.st. 47

Celkem 108 žáků

NAŠE ŠKOLA                2014/2015

Pedagogičtí pracovníciPedagogičtí pracovníciPedagogičtí pracovníciPedagogičtí pracovníci

Mgr. Miloslav Sova ředitel školy sova@zs-mzizkov.cz

Mgr. Jana Bistrá
zástupce ŘŠ, 
tř. uč. V. třídy

bistra@zs-mzizkov.cz

Mgr. Renata Rebendová tř. uč. I. třídy rebendova@zs-mzizkov.cz

Mgr. Romana 
Zapletalová

tř. uč. II. třídy zapletalova@zs-mzizkov.cz

Mgr. Martina Kristová
tř. uč. III. třídy, metodik 
prevence

kristova@zs-mzizkov.cz

Mgr. Pavla Úlehlová tř. uč. IV. třídy ulehlova@zs-mzizkov.cz

Ing. Marie Kosová tř. uč. VI. třídy kosova@zs-mzizkov.cz

Mgr. Kateřina 
Bartošíková

tř. uč. VII. třídy bartosikova@zs-mzizkov.cz

Mgr. Radka Pekárková tř. uč. VIII. třídy pekarkova@zs-mzizkov.cz

Mgr. Iva Sovová
tř. uč. IX. třídy, výchovný 
poradce

sovova@zs-mzizkov.cz

Soňa Osičková
vedoucí školní družiny a 
klubu

osickova@zs-mzizkov.cz

Zdeno Mácsai

Mgr. Marie Kachyňová

učitel, pedagog volného 
času

katechetka

macsai@zs-mzizkov.cz

Provozní pracovníci

Jana Konečná školnice, topič

Bohuslava Bínová uklízečka

Ing. Marta Stehlíková účetní

Zaměstnanci školy


