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1. Základní údaje o škole 
 

Název školy Základní škola a Mateřská škola, Jaroslavice, okres 

Znojmo 

Adresa školy Školní 83, 671 28 Jaroslavice 

IČ 70993866 

Bankovní spojení 261950784/0300 

Telefon 515/275145, 739 651 230 

E-mail zsjaroslavice@zsjaroslavice.cz 

Adresa internetové stránky www.zsjaroslavice.cz 

Právní forma příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol 1. 1. 2003 

Název zřizovatele Obec Jaroslavice 

 

 

Součásti školy 

Základní škola             IZO ZŠ 102 855 625 

Školní družina IZO ŠD 119 300 117 

Mateřská škola IZO MŠ 107 614 243 

Školní jídelna IZO ŠJ 103 245 399 

 

IZO ředitelství  

 

600127575 

 

Vedení školy 

 

Ředitelka: Mgr. Romana Kubíková 

Zástupce ředitele: Mgr. Zdenka Kuchaříková (MD) 

Zástup: Mgr. Olga Pospíchalová 

 

Přehled hlavní činnosti školy 

(podle zřizovací listiny) 

 

poskytování základního vzdělávání 

  

 

 

Součásti školy 

 

Součásti školy Kapacita 

Základní škola 398 

Školní družina  25 

Mateřská škola  50 

Školní jídelna 200 

 

 

 

Základní údaje o součástech školy 

 

Součást školy                                 Počet tříd/oddělení                                 Počet žáků 

Základní škola                                      9                                                           118 

1. stupeň ZŠ                                          5                                                            71 

2. stupeň ZŠ                                          4                                                            47   

Mateřská škola                                      2                                                            39  
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Školní družina                                       1                                                            25  

Školní jídelna     MŠ+ZŠ                      X                                                        39+65 

Poznámka – počty žáků se během roku mění – uvedený počet je k 1. 9. 2016 

 
 

2. Přehled oborů vzdělání 
 

Základní vzdělávání Školní vzdělávací program: 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní 

škola Jaroslavice č. j.82/2016, od 1. 9. 2016 

 

Předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program: 

Hrajeme si s pohádkou 

 

 

 

3. Přehled personálního a materiálního zabezpečení školy 

 
 3. 1. Přehled zaměstnanců školy 

  

Pedagogičtí pracovníci školy Počet osob Splňuje 

kvalifikaci 

Nesplňuje 

kvalifikaci 

Celkem 

učitel I. stupně základní školy 5 5 0 5 

učitel II. stupně základní školy 7 6 1 7 

vychovatel 1 1 0 1 

asistent pedagoga 0 0 0 0 

učitel MŠ 3 3 0 3 

celkem 16 15 1 16 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci splňují podmínky odborné kvalifikace, jedna paní učitelka má 

vysokoškolské nepedagogické vzdělání. 

 

Všichni pracovníci školy Pedagogové Provozní 

zaměstnanci 

Na mateřské 

dovolené 

Celkem 

Základní škola 13 4 1 18 

Mateřská škola 3 1 2 6 

Školní jídelna 0 3 0 3 

Stav k 1. září 2016 

 

Charakteristika pedagogického sboru 

a) MŠ – Pedagogický sbor v mateřské škole tvoří 3 učitelky s kvalifikací. Od měsíce června 

se vrátila na svou pracovní pozici paní učitelka z rodičovské dovolené a zároveň si doplnila 

potřebné středoškolské vzdělání v oboru předškolní pedagogiky. 

 

b) ZŠ - Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, vychovatelka a dalších 

10 učitelů, včetně výchovné poradkyně, která se zaměřuje na výchovné problémy a na 

poradenství spojené s volbou povolání a školního metodika prevence.  
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Jedna učitelka je zaměstnána na zkrácený úvazek. Sbor tvoří pouze ženy, je věkově pestrý - 

od mladých učitelek až po zkušené pedagogy s dlouholetou praxí. Všichni naši učitelé jsou 

plně vysokoškolsky vzdělaní.  Snahou vedení školy je udržet a zkvalitňovat pracovní kolektiv, 

zajistit v něm tvůrčí a přátelskou atmosféru. 

Ve škole pracuje školní metodik prevence. Máme zpracovaný minimální preventivní program 

a pořádáme akce zaměřené na prevenci negativních jevů.  

Ve škole máme vystudovaného metodika informačních a komunikačních technologií. Aktivně 

se podílí na zvyšování kvality ICT zařízení ve škole a na využívání žákovských tabletů ve 

výuce.  

Všichni pedagogové školy jsou zapojeni do práce předmětových (metodických) komisí podle 

své aprobace nebo vyučovaných předmětů. Na menší škole, jako je naše, je obtížné zajistit 

aprobovanost všech pedagogů. Počet učitelů není tak velký, aby ve škole učil každý předmět 

kvalifikovaný učitel. V tomto roce se podařilo na naší škole učit aprobovaně v podstatě 

všechny předměty. 

Učitelé celkově zvládají práci na PC (Word, Excel, Internet…) a na interaktivních tabulích, 

kterými je škola postupně vybavována. Osm vyučujících vlastní notebooky, které používají ve 

výuce nebo při kontaktu se žáky nebo rodičovskou veřejností.  

Škola má své webové stránky, které spravuje metodička komunikačních a informačních 

technologií.  

 

3. 2. Materiální zabezpečení školy 

 

Školní budova   

je 119 let stará, ve školním roce 2014/2015 proběhla finančně náročná rekonstrukce budovy, 

proběhla výměna oken, zateplení a budova získala novou fasádu se zachováním ornamentů a 

znaků. Naše škola nevypadá krásně jenom z vnějšku, ale také ve vnitřních prostorech 

probíhají úpravy. Pokud to dovolují finanční možnosti, tak každý rok opravujeme v jedné 

třídě podlahy, třídu vybavíme školním nábytkem a interaktivní tabulí. V budově je 

soustředěno všech devět ročníků ZŠ a také jedno oddělení školní družiny. Pro výuku tělesné 

výchovy a mimoškolní sportovní akce jsou využívána hřiště u bývalé školní družiny a hřiště 

ve sportovním areálu TJ Sokol Jaroslavice. Výuka tělesné výchovy nejčastěji probíhá 

v tělocvičně školy, která má ale menší rozměry. Během letních prázdnin tohoto školního roku 

nám firma vyměnila PVC na podlaze jedné třídy, pan školník třídu vymaloval a obložil 

koutek kolem umyvadla, koupili jsme školní lavice a židle a instalovala se interaktivní tabule.  

V tělocvičně byla nalakována podlaha. Většina těchto úprav, pokládání podlahy a umístění 

nábytku se dělo během letních prázdnin, aby se nenarušoval provoz během školního roku.  

Všechny tyto změny uvidí žáci až v září nového školního roku. Velké poděkování patří 

zřizovateli školy, bez jehož souhlasu a podpory by to nebylo možné uskutečnit. 

 

Budova MŠ a ŠJ 

V tomto školním roce začala dlouho očekávaná a plánovaná oprava školní kuchyně, která 

nevyhovuje hygienickým parametrům. Rekonstrukce začala 19. června 2017 a měla by být 

ukončena do začátku nového školního roku. 

Do mateřské školy se během roku nakoupily pro děti nové didaktické pomůcky, rotavibrátor 

pro logopedickou prevenci a do jedné třídy se zakoupila rohová sedačka s křesílky pro děti. 
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4.    Údaje o zápisu k povinné školní docházce a docházce do mateřské školy 

 
a) Základní škola 

Kapacita 

školy 

Počet tříd 

k 1. 9. 2016 

Celkový počet žáků Počet žáků 

v prvním ročníku 

398 9 118 22 

 

Ve školním roce 2016/2017 proběhl zápis do prvního ročníku 21. dubna 2017. K zápisu přišlo 

16 dětí, 13 dětí přišlo poprvé k zápisu a 3 přišli již po odkladu. Celkem 14 dětí nastoupí na 

začátku školního roku do první třídy, 2 děti získaly odklad školní docházky. 

 

b) Mateřská škola 

Kapacita 

školy 

Počet tříd 

k 1. 9. 2016 

Celkový počet žáků Z toho počet 

předškoláků 

50 2 39 14 

 

Ve školním roce 2016/2017 proběhl zápis do mateřské školy 12. května 2017. K zápisu přišlo 

10 nových dětí, které budou přijaty od září do mateřské školy. 

 

 

5.    Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2016/2017 

 
Přehled počtu tříd, ročníků a žáků k 1. 9. 2016 

 

Školní rok  

2016/2017 

Počet tříd Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný počet 

žáků na třídu 

1. stupeň 5 5 71 14,2 

2. stupeň 4 4 47 11.75 

Celkem 9 9 118 13,11 

 
Individuální integrace v roce 2016/2017 

Díky stávajícímu systému vykazování SVP se během roku u žáků podle doporučení z PPP 

vykazuje buď integrace, nebo převažující stupeň PO (podpůrných opatření). Stav se během 

roku mění. Podle doporučení z PPP je zřizován na škole předmět „pedagogická intervence“, 

kde je věnována žákům zvýšená péče. Většinou je u žáků diagnostikována porucha učení. 

 

Třída Počet integrací nebo PO 

1. 1x PO2 

2. 1 x PO2 

3. 1 x PO2 

4. 2 x integrace, 1 x PO2 

5. 1 x PO1, 1 x PO3, 1 x integrace 

6. 1 x integrace 

7. 1 x PO1, 1 x integrace 

8. 1 x integrace 

9. 1 x integrace 
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  Učitelé pracovali ve školním roce 2016/2017 s integrovanými žáky podle individuálních 

vzdělávacích plánů, které jsou schvalovány PPP Znojmo. Na vypracování  IVP se podíleli 

třídní učitelé ve spolupráci s ostatními vyučujícími s následnou kontrolou poradny PPP. Při 

práci s těmito žáky a při jejich klasifikaci se učitelé řídí platnými předpisy MŠMT a 

doporučeními PPP. Seznamy žáků s poruchami učení jsou evidovány a průběžně doplňovány. 

Odbornou pedagogickou pomoc poskytovala škola těmto žákům v dyslektickém kroužku, kde 

probíhala jejich reedukace.  

Všichni učitelé vedou povinnou školní dokumentaci s cílem zachytit průběh a výsledky 

vzdělávání, jak jim to ukládá zákon. 

Vyučující si zpracovávali podle osnov tematické plány, s kterými během roku pracovali, 

vedení školy hospitační činností kontrolovalo dodržování osnov a plnění tematických plánů. 

Důsledně bylo kontrolováno zařazení do výuky těchto témat: zdraví, ochrana člověka za 

mimořádných událostí, obrana vlasti, korupce, finanční gramotnost.  

Byl proveden cvičný požární poplach.  

 

 
a) prospěch žáků na základní škole k 30. 6. 2017 

 

Ročník Počet žáků Prospěli s 

vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

1. 22 18 3 1 

2. 12 11 0 1 

3. 11 9 2 0 

4. 12 10 2 0 

5. 13 7 6 0 

6. 7 3 4 0 

7. 14 4 9 1 

8. 15 4 11 0 

9. 12 5 7 0 

celkem 118 71 44 3 

 

V prvním ročníku jedna žákyně koná opravné zkoušky z českého jazyka a literatury. 

V druhé třídě žák bude opakovat ročník. 

V sedmé třídě jeden žák neprospěl, ale nemůže již opakovat ročník, postupuje do dalšího. 

V osmém ročníku jeden žák koná opravné zkoušky z matematiky. 

 

b) umístění žáků 9. ročníku 

V deváté třídě bylo celkem 12 žáků. 4 žáci byli přijati na střední školu s maturitou a 8 žáků na 

školu s učebním oborem. 

Žák pátého ročníku byl přijat na gymnázium. 

 

c) počet žáků se sníženou známkou z chování 

 

Stupeň chování Počet žáků 

2. 1 

3. 0 

 

mailto:zsjaroslavice@zsjaroslavice.cz
http://www.zsjaroslavice.cz/


Základní škola a Mateřská škola, Jaroslavice, okres Znojmo 

Školní 83,  671 28  Jaroslavice, IČO: 70993866,  tel.: 515 275 145, 739 651 230 

zsjaroslavice@zsjaroslavice.cz, www.zsjaroslavice.cz 

 

 

 8 

d) celkový počet neomluvených hodin 

 

Počet žáků Celkem hodin 

2 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

e) výchovná opatření  

 

třída napomenutí 

třídního učitele 

důtka třídního 

učitele 

důtka ředitele 

školy 

1. 1 0 0 

2. 0 0 0 

3. 3 0 1 

4. 3 0 0 

5. 1 0 0 

6. 7 4 2 

7. 10 5 2 

8. 10 5 1 

9. 9 3 1 

celkem 44 17 7 

Žáci obdrželi i pochvaly třídních učitelů, především za účast v soutěžích a olympiádách a za 

pomoc při organizaci kulturních akcí školy. 

Napomenutí a důtky jsou většinou udělena za neplnění školních povinností (tj. zapomínání 

domácích úkolů, pomůcek a žákovských knížek). 

 

f) opravné zkoušky – 30. 8. 2017 

 

žákyně první třídy český jazyk a literatura Výsledek zkoušky: 5 

žákyně osmé třídy matematika Výsledek zkoušky: 4 

Závěr: Žákyně prvního ročníku bude opakovat první ročník. Zákonný zástupce byl seznámen 

s výsledkem přezkoušení.  

 

 

 

Hodnocení žáků 

 

  Žáci se řídí schváleným školním řádem, s kterým jsou pravidelně seznamováni. Jsou 

hodnoceni podle klasifikačního řádu projednaného a schváleného pedagogickou radou a 

rovněž školskou radou. 

  Při průběžném hodnocení znalostí žáků se snažíme o co největší objektivitu a o pozitivní 

motivační charakter. Dle možností hodnotíme práci žáků i v průběhu vyučovací hodiny.  

 

 

Přihlížíme ke znalostem a zájmům žáků a podporujeme u žáků sebedůvěru, sebeúctu, 

vzájemné respektování, toleranci. Využíváme metod aktivního, prožitkového učení, 

experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou.  

  Upřednostňujeme také pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale 

v celém procesu učení. Při výuce se snažíme žáky chválit, dbáme na pozitivní ladění 

hodnotících soudů. Pomáháme žákům předcházet chybám, dodáváme jim důvěru v jejich 
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schopnost předkládané učivo dobře zvládnout a povzbuzujeme je. Na chyby upozorňujeme 

žáky včasně, bezprostředně, vstřícně a důsledně. Vyhýbáme se zaujatosti, nahodilosti či 

opožděnému hodnocení. Dbáme, abychom v žácích nevytvářeli pocit, že si nemohou ve svých 

úsudcích věřit nebo že jsou horší než jejich spolužáci. Umožňujeme průběžně žákům poznání, 

že chyba se může vyskytnout v každé lidské činnosti, může však mít pro člověka různé 

následky podle její závažnosti.  

U žáků hodnotíme a oceňujeme jejich snahu, pozornost, hodnotíme vyjadřování závěrů, 

oceňujeme jejich nápady. 

Ojediněle u některých žáků však dosahujeme větších výkonů pouze příkazy a zákazy, jedná se 

o žáky s problémovým rodinným zázemím. 

Škola pečuje o volný čas dětí a nabízí jim širokou škálu zájmových útvarů – kroužků. 

Volnočasové aktivity přispívají nejen k rozšíření vědomostí, ale v této nabídce spatřujeme 

šanci zabránit vstupu sociálně nežádoucích jevů do školního prostředí. V rámci prevence 

negativních jevů přispívají k lepší atmosféře ve škole a k zlepšování vztahů mezi žáky 

navzájem, ale i vztahů učitel - žák.  Na výuku navazuje široká nabídka kroužků a dalších akcí, 

které výuku doplňují a rozšiřují.      

  

 

 
Zájmové útvary 

 

V matematickém kroužku se žáci doplňují a procvičují učivo a připravují se k přijímacímu 

řízení na střední školy. V dyslektickém kroužku se učitelé věnují žákům, které mají potřebu 

zvýšené péče a pracují s doporučením PPP. Individuální péče je potom věnována žákům 

s podpůrnými opatřeními. 

V pohybovém kroužku a ve výuce zobcové flétny se žáci mimo jiné také připravují na různá 

kulturní vystoupení. 

Grafomotorický kroužek, který navštěvují děti z mateřské školy se svými rodiči, pomáhá 

dětem z mateřské školy se co nejlépe připravit k zápisu do základní školy. 

V počítačovém kroužku se žáci učí pracovat s výpočetní technikou, především s tablety, které 

dostávají žáci při postupu do šestého ročníku. 

V letošním školním roce byl ve škole pestrý výběr zájmových útvarů, žáci tak mohli 

smysluplně trávit čas po vyučování, což velkou měrou přispívá i k protidrogové prevenci.  

Veškeré zájmové útvary na naší škole jsou bezplatné, což umožňuje dostupnost pro všechny 

žáky. 
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Kroužek 

               

den  hodina počet dětí             

Dyslektický  různé dny různý čas Děti rozděleny do 4 

dyslektických kroužků 

podle věku 

Pedagogická 

intervence 

čtvrtek 7.00 – 7.45 Na doporučení PPP 

Matematický  pondělí 13.30 – 14.30  15 

Dyskalkulický úterý 7.00 - 7.45 4 

Počítačový pondělí 13.30 –15.00 10 

Klávesy středa 14.00 – 15.00 3 

Sportovní středa 14.15 – 15.00 11 

Vybíjená středa 13.00 – 14.00 15 

Náboženství čtvrtek 12.35 - 13.25 5 

Zobcová flétna čtvrtek 13.00 – 14.00 8 

Grafomotorický úterý 13.00 - 14.00 Předškoláci v MŠ - 13 

Taneční a pohybový čtvrtek 12.40 - 13.25 15 

 

 

 

6.    Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Cílem primární prevence bylo zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně nežádoucím 

jevům, snížení rizika vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj mládeže. 

Naší snahou bylo a je, aby žák chápal činnost ve škole jako smysluplnou a zajímavou, 

nacházel pocit bezpečí a jistoty. Dále, aby žák nacházel ve škole dostatek informací v dané 

problematice, získával dovednosti a utvářel si pozitivní postoje. 

  Ve škole pracuje metodik prevence, sestavuje minimální program prevence (MPP) a 

program proti šikaně. MPP je realizován pro všechny žáky. Cílem je především výchova ke 

zdravému životnímu stylu, rozvoj a podpora kompetencí a minimalizace výskytu sociálně 

nežádoucích jevů. Do MPP jsou zapojeni všichni pracovníci naší školy. ŠMP úzce 

spolupracuje s výchovnou poradkyní, vedením školy i třídními učiteli.  Organizuje programy 

a besedy pro žáky, spolupracuje s okresním metodikem prevence, s pedagogicko-

psychologickou poradnou a dalšími institucemi, starajícími se o prevenci. Ve škole se nachází 

schránka důvěry a metodik má stanovené úřední hodiny pro žáky a rodiče. Výchovně - 

vzdělávací oblast doplňují přednášky ve spolupráci s Policií ČR, přednášky s městskou policií 

/ Právní vědomí /, propagace zdravého životního stylu. 

  Menší incidenty (jako např. hrubé chování ke spolužákům, vyčleňování jedince z kolektivu) 

jsme řešili ihned formou pohovoru postupně se všemi zainteresovanými osobami a poté jsme 

sepsali protokol z jednání. S minimálním preventivním programem byl seznámen každý 

pedagogický pracovník, jeho realizace probíhala za účasti všech vyučujících. V rámci 

vyučování zařazovali učitelé vhodná témata ve všech vyučovacích předmětech, zejména ve 

výchově k občanství a výchově ke zdraví. Preventista pracuje s třídními učiteli na zlepšení 

klimatu ve třídě. Žáci školy byli seznamováni se škodlivostí drog, kouření, kriminality a 

sociálně nežádoucími jevy. Rodiče byli informováni o této problematice v rámci třídních 

schůzek, případně individuálními pohovory. Další částí, která pomáhá udržovat zdravé klima ve  
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škole je fungování školního parlamentu. Školní parlament je zřízen za účelem zvýšení vlivu žáků 

na dění ve škole. Žáci se učí odpovědnosti a demokratickému řešení. Členy parlamentu jsou 

zástupci třídních kolektivů. Parlament se podílí na organizování různých soutěží např. o nejlepší 

třídu v akci „lentilkový den“. 
  Jednotliví zástupci tříd (předseda a místopředseda třídy) mají také dbát o zdravé klima své třídy 

a společně na setkání školního parlamentu pečovat i o pozitivní klima školy.  V průběhu školního 

roku se žáci zúčastnili kulturních, společenských a sportovních akcí. MPP byl dodatečně 

doplněn o akce, na kterých se žáci, učitelé a vedení školy společně domluvili nebo si je  

připravili ve svých třídách a kroužcích.   

  

 

 komentář 

Vzdělávání  

Školní metodik prevence Metodická setkání preventistů 

Pedagogičtí pracovníci školy Mgr. P. Matůšová 

Školní vzdělávací program  

Etika a právní výchova Ve vyučovacích předmětech Vkz, Ov 

Výchova ke zdravému životnímu stylu Ve vyučovacích předmětech Vkz, Vko, 

Prv,Vl, Př, drogová prevence (besedy se 

žáky) 

Preventivní výchova ve výuce jednotlivých 

předmětů 

Prvouka, vlastivěda, přírodověda, výchova 

k občanství., přírodopis, chemie a objevuje 

se i v jiných předmětech 

Formy a metody působení na žáky, které se 

zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální 

chování 

Projektová výuka, skupinová práce, 

přednášky, besedy, soutěže, koncerty, 

výstavy, divadlo, kino 

Organizace prevence  

Minimální preventivní program Škola má zpracovaný Minimální preventivní 

program a program proti šikaně 

Využití volného času žáků Snaha doplnit výchovu a vzdělávání dalšími 

aktivitami, které postihují volný čas dětí 

(akce školy, nabídka zájmových kroužků, 

činnost ŠD). 

Průběžné sledování podmínek a situace ve 

škole z hlediska rizik výskytu sociálně 

patologických jevů 

Školní metodik prevence a ředitel školy 

průběžně sledují podmínky výskytu sociálně 

nežádoucích jevů. 

Uplatňování forem a metod umožňující 

včasné zachycení ohrožených dětí 

Školní metodik prevence má zpracovaný 

postup pro včasné zachycení ohrožených dětí 

(program proti šikaně), projednáno na 

pedagogické radě, seznámeni všichni 

pracovníci školy. 

Poradenská služba školního metodika 

prevence 

1x týdně – vyhrazené hodiny, určené 

rodičům, žákům i pedagogům školy. Možno 

domluvit i jiný termín. 

Poradenská služba výchovného poradce Koordinuje svoji činnost se školním 

metodikem prevence. 

Zajištění poradenských služeb speciálních 

pracovišť a preventivních zařízení 

MěÚ Znojmo, OSPOD 

PČR 
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Vybavení školy odbornými a metodickými 

materiály a dalšími pomůckami 

Odborné příručky, preventivní filmy 

Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, 

distribuci a zneužívání návykových látek 

v areálu školy a odpovídající sankce) 

Obsahuje 

Akce školy pro žáky k prevenci rizikového 

chování 

Ano, viz přehled Akce školy 

 

Přednášky (akce) konané z programu prevence: 

 

datum přednáška kdo ji 

realizoval 

třída počet žáků 

21. 11. – 23. 11.  Zdravá pětka Celorepublikový 

program 

Postupně 

všechny třídy 

118 

18. 5.  (ne) alko, Do dna 

závislosti 

Podané ruce Postupně 

během dne  

2. – 8. třída 

80 

7. 6.  Vězni mezi námi Věznice Znojmo   9. třída 12 

 

 

Počet výskytu nežádoucích jevů, které škola řešila 

 

Sociálně patologický jev počet 

Drogová závislost 0 

Alkohol 0 

Kouření 2 

Kriminalita a delikvence 0 

Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 

Zanedbání povinné péče 1 

Záškoláctví 1 

Šikanování 1 

Vandalismus 0 

Násilné chování 0 

Rasismus 0 

 

 

Klima ve škole je přátelské, mezi pedagogickým sborem a ostatními zaměstnanci školy panují 

přátelské vztahy. Vztahy mezi žáky a učiteli jsou rovněž na dobré úrovni. Pokud se nějaké 

menší konflikty mezi žákem a učitelem přece jen vyskytnou, vedení školy a třídní učitelé se 

snaží spolupracovat s rodiči těchto dětí. Většinou se to týká dětí, které pocházejí 

z problémového rodinného prostředí. Jsou vedeny pohovory se žáky, případně do školy jsou 

pozváni zákonní zástupci žáka a je sepsán s nimi záznam o pohovoru a následuje kontrolní 

setkání. 

 

 

mailto:zsjaroslavice@zsjaroslavice.cz
http://www.zsjaroslavice.cz/


Základní škola a Mateřská škola, Jaroslavice, okres Znojmo 

Školní 83,  671 28  Jaroslavice, IČO: 70993866,  tel.: 515 275 145, 739 651 230 

zsjaroslavice@zsjaroslavice.cz, www.zsjaroslavice.cz 

 

 

 13 

7.    Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
Informace o akcích se předávají prostřednictvím pravidelných zpravodajů (Středisko služeb 

školám,…), vyvěšením na nástěnce ve sborovně školy, zasláním elektronickou poštou. Účasti 

na akcích, na kterých má zájem škola, jsou projednávány osobně s pedagogickým 

zaměstnancem. 

Nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků shromažďuje ředitel školy, provede 

kontrolu, zda se jedná o akce, které mají platnou akreditaci. 

Přihlášky na akce vyplňují pedagogičtí pracovníci samostatně a odesílají prostřednictvím 

školy. 

Povolení akcí provádí ředitel školy s přihlédnutím k: 

- potřebám školy 

- počtu akcí, kterých se pedagogický pracovník zúčastnil za pololetí 

- časové náročnosti akce (potřeba suplování za nepřítomné učitele) a finanční   

  náročnosti akce 

Všechny akce, kterých se pedagogičtí pracovníci zúčastní, jsou evidovány do tabulky. 

O průběhu akce pedagogický pracovník stručně informuje pedagogické pracovníky 

v rámci porad pedagogických pracovníků školy a schůzí MS a PK.  

 

 

   Přehled DVPP ve školním roce 2016/2017 
 

Typ kurzu                                                                              Počet zúčastněných pracovníků   

Řízení školy, legislativa                                                                                       1 

Soulad ŠVP s RVP ZV                                                                                        1              

Výchovné poradenství, prevence sociálně patologických jevů                           2 

 Studium – výchovný poradce                                                                             1 

 Sociálně právní ochrana dětí                                                                              1 

Třídnická hodina                                                                                                 1 

Práce s chybou v Čj                                                                                             1 

Poruchy zdraví u dětí v MŠ                                                                                 1 

Bakaláři, Bakaláři a inkluze                                                                                2 

Dyskalkulický žák na 2. stupni                                                                           1 

Kritéria školní docházky – odklady                                                                    2 

Metodický materiál v ŠD                                                                                    1 

Spisová služba                                                                                                     1 

Dysgrafie                                                                                                             1 

Specifické poruchy učení                                                                                    1 

 

 

V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsme se zaměřili na semináře 

vysvětlující problematiku podpůrných opatření, změny v legislativě. Během tohoto školního 

roku začala paní učitelka studovat výchovné poradenství, které bude pokračovat ještě příští 

školní rok. Mladým nastupujícím učitelům jsme umožnili navštívit semináře jak správně 

vyučovat a jaké nové postupy používat ve výuce. Také jsme se zaměřili na aktuální 

problematiku změn v ŠVP v souvislosti s inkluzí a problematiku integrovaných dětí v ZŠ.  
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8.    Aktivita a prezentace školy na veřejnosti 

 
Ve školním roce 2016/2017 zabezpečovala škola celou řadu mimoškolních aktivit jak pro 

žáky, tak pro širokou veřejnost.  Škola se prezentuje prostřednictvím webových stránek 

(www.zsjaroslavice.cz), vývěsek, článků v tisku, celoškolní akademií a publikováním 

v jaroslavickém zpravodaji. 

 

a) akce pro rodiče, děti a žáky 

 

AKCE PRO RODIČE, DĚTI, ŽÁKY KDO POŘÁDAL 

Zápis do 1. ročníku ZŠ, MŠ 

Zápis do MŠ MŠ 

Vynášení Morany ZŠ, MŠ 

Pohádkový les ZŠ, MŠ 

Den matek ZŠ, MŠ 

Vystoupení pro seniory ZŠ, MŠ 

Turnaj za vodou ZŠ 

Závěrečná akademie ZŠ, MŠ 

Vánoční koncert ZŠ, MŠ 

Vystoupení u vánočního stromu ZŠ, MŠ 

Sběr víček, baterií, elektroodpadu, papíru ZŠ 

Mikulášská nadílka ZŠ, MŠ 

Čertování ZŠ, MŠ 

Den Země ZŠ 

Slet čarodějnic MŠ 

Posezení ke Dni učitelů ZŠ 

Školní výlety ZŠ, MŠ 

Školní ples ZŠ, MŠ 

Dračí lodě ZŠ 

 

Návštěva z Finska ZŠ 

Běh kolem rybníka ZŠ 

Vikingové ZŠ 

Přespání ve školce MŠ 

Branné cvičení ZŠ 

Cyklistická soutěž ZŠ 

Karneval ZŠ 

Výlet do ZOO MŠ 

Plavecký kurz ZŠ 

Velikonoční tvoření rodiči MŠ 

Masopustní průvod MŠ 

Bruslení ve Znojmě ZŠ 

Tříkrálová sbírka ZŠ 

Školní bazárek ZŠ 

Den otevřených dveří ZŠ 
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b) soutěže, olympiády 

 

SOUTĚŽ ÚROVEŇ 

Florbalový turnaj okresní  

Odznak všestrannosti školní   

Sazka – olympijský víceboj školní  

Recitační soutěž školní, okresní 

Přírodovědný klokan školní   

Dračí lodě  okresní 

Pěvecká soutěž školní 

Finanční gramotnost školní, okresní, krajské 

Sapere, Tutovia Vitae školní, okresní 

Dějepisná olympiáda školní, okresní 

Olympiáda z českého jazyka školní, okresní 

Matematická olympiáda školní, okresní 

Pythagoriáda školní 

Olympiáda z anglického jazyka školní 

Olympiáda z německého jazyka školní 

Zeměpisná olympiáda školní, okresní 

Eurorebus školní, krajské 

Recyklohraní školní 

Turnaj v halové kopané okresní 

Matematický klokan školní 

 

 

c) další akce, exkurze 

 

AKCE, EXKURZE KDO POŘÁDAL 

Dopravní výchova ZŠ – 4. ročník 

Divadelní představení ve Znojmě MŠ, ZŠ 

Exkurze na ÚP ZŠ  

Exkurze - Vídeň ZŠ 

Burza škol ZŠ – 8. a 9. ročník 

Preventivní programy – Do dna ZŠ 

Exkurze do Dukovan, Dalešic ZŠ 

Knihovna - beseda ZŠ 

Muzikoterapie ZŠ 

Výchovný koncert MŠ 

Exkurze - Znojmo ZŠ 

Sportovní den ZŠ 

Pasování na rytíře čtenářského řádu ZŠ- 1. ročník 

Březen – měsíc knihy ZŠ 

 

d) školní projekty 

 

PROJEKT KDO 
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Den stromů ZŠ 

Den Země - Energie ZŠ, MŠ 

Ovoce a zelenina do škol ZŠ 

Školní mléko ZŠ 

Vánoční dílny ZŠ 

 

 

9.    Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

Ve školním roce 2016/2017 neproběhla na naší škole kontrola ze strany České školní 

inspekce. 

 

Další kontroly: 

a) Všeobecná zdravotní pojišťovna: kontrola 10. 10. 2016 – kontrola plateb pojistného, nebyly 

zjištěny splatné závazky ani jiné evidenční nedostatky 

b) Veřejnosprávní kontrola: 25. 11. 2016 – Bc. Lenka Vídeňská -  kontrola účetnictví – 

nebyly shledány žádné vážné nedostatky 

c) Kontrola – Krajská veterinární správa: 3. 11. 2016 – kontrola služeb veřejného stravování, 

nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by byly v rozporu s platnou legislativou 

d) Veřejnosprávní kontrola: 12. 12. 2016 ON – OK- Libina, s.r.o. – kontrola inventarizace, 

stav účtů, využití fondů, dohody, smlouvy, hospodářský výsledek – nebyly shledány žádné 

vážné nedostatky 

e) Veřejnosprávní kontrola: 24. 4. 2017 – Bc. Lenka Vídeňská -  kontrola účetnictví – nebyly 

shledány žádné vážné nedostatky 

 

 

10.    Základní údaje o hospodaření školy 
 

 

10.1. Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2016 

Finanční prostředky Poskytnuté Použité  

Vratky 

dotací 

k 31. 12. 2016 k 31. 12. 2016 celkem 

a 1 2 3 

Poskytnuté NIV dotace na přímé náklady na 

vzdělání v členění stanoveném Rozhodnutím 

MŠMT:    7 280 584 7 280 584 0,00 

  a) Závazné ukazatele:   MP celkem  5 272 317 5 272 317 0,00 

                                          v tom: aa) platy 5 236 317 5 236 317 0,00 

                                                     ab) OON 36 000 36 000 0,00 

  b) Orientační ukazatele:  Odvody na pojistné 1 792 723 1 792 723 0,00 

                                           Odvody na FKSP 78 544 78 544 0,00 

                                           ONIV 137 000 137 000 0,00 

Další dotace: 

 Poskytnuto Použito Zbývá vyčerpat 

Výzva 2, Obědy dětem postiž. chudobou 12 633,60 2 336 10 297,60 
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10.2. Údaje o použití finančních prostředků od zřizovatele v r. 2016 
 

 

Příspěvek zřizovatele  
 

1 200 000 

Příspěvek – výtěžek ze společné akce obce + 

ZŠ, MŠ, ŠD 
       2 340 

Příspěvek na provoz:  1 118 289 

      -     platy zaměstnanců      81 711 

- Spotřeba energií    516 655 

- Spotřeba materiálu, čistící prostředky    180 693 

- Jízdné žáků       10 951 

- Učební pomůcky      20 238 

- Plavání žáků, školení      12 170 

- Tablety pro žáky 6. třídy      20 693 

 

 

10. 3. Čerpání fondů 
 

 

Čerpání fondů celkem:  
 

468 872 

- Rezervní fond  

  - dlouhodobý majetek (3000-40000) 159 939 

           ZŠ nábytek 

           ŠD nábytek 

           MŠ vybavenost školní zahrady 

108 248 

  32 279 

  19 412 

  - drobný majetek (do 3000)    25 851 

     ZŠ    14 898 

     ŠD    10 953 

- Fond reprodukce majetku: ZŠ podlahy   83 082 

- Fond odměn: dokrytí platů 200 000 

 
 

10.4.  Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2016 
 

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 

výsledek hospodaření z hlavní činnosti 3 913,89  Výše rezervního fondu k  31.12.2016 81 524,36 

výsledek hospodaření z doplňkové činnosti 2 919,67 Převod  HV do  rezervního fondu 6 833,56 

výsledek hospodaření celkem 6 833,56 
Výše rezervního fondu po převodu   

zlepšeného  HV za r. 2016 88 357,92 

 

10. 5. Přidělení finančních prostředků na vzdělávání v r. 2017 
 

 

Poskytnuté finanční prostředky na vzdělávání 

celkem 

 

7 793 000 
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a) Závazné ukazatele:   MP celkem  5 624 000 

                  v tom: aa)  platy  5 588 000 

                             ab)  OON      36 000 

b) Orientační ukazatele:  Odvody na pojistné 1 912 000 

                                         Odvody na FKSP    112 000 

                                         ONIV    145 000 

                                         ONIV - náhrady      -------- 

 

 

 

10. 6. Přidělení finančních prostředků od zřizovatele v r. 2017  

             
 

Příspěvek zřizovatele na provoz 
 

1 300 000 

 

Z příspěvku od zřizovatele je financován provoz školy a jejich součástí -  spotřeba elektrické 

energie, plynu, vodné, stočné, nákup materiálu, nákup učebních pomůcek, dále opravy a 

údržba, připojení školy k internetu - konektivita, dovybavení novým školním nábytkem, 

poštovné, telekomunikační spojení, školení a vzdělávání, programové vybavení, cestovné, 

ostatní služby, ostatní neinvestiční výdaje a výdaje na vzdělávání.   

 
 

 

11.  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

V tomto školním roce jsme nebyli zapojeni do žádného rozvojového nebo mezinárodního 

programu. 

 

 

12.  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 

 
Škola nebyla v tomto školním roce zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení. 

 

 

13.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

 
Materiální vybavení škol je na velmi dobré úrovni. Díky dobré spolupráci se zřizovatelem 

mohou žáci pracovat v pěkných podmínkách. Kladně hodnotím zájem pana starosty obce  

Petra Zálešáka a celého zastupitelstva o  dění v základní a mateřské škole a financování oprav 

a vybavení škol. 

Škola byla zapojena do projektu OP PMP (projekt potravinové a materiální pomoci). 

Vybraným dětem (dle hlediska ÚP) bylo financováno stravování v mateřské škole. Zapojení 

v projektu: říjen 2016 - červen 2017. Vyúčtování projektu proběhlo v měsíci srpnu, vratka 
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odeslána na účet zřizovatele, poté na kraj. 

 

 

 

 

14.  Spolupráce školy s rodiči a s dalšími partnery v obci 
 

  Rodiče jsou informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání na pravidelných rodičovských 

schůzkách, v nutných případech jsou informováni telefonicky nebo jsou zváni k projednání na 

mimořádné schůzky. O událostech ve škole je rodičovská veřejnost informována zápisem do 

žákovských knížek, plakátky umístěnými u vchodů do obchodů, zveřejněním na webových 

stránkách školy nebo formou dopisů pro rodiče. Do šestého ročníku jsme zakoupili po dohodě 

se zřizovatelem tablety pro žáky, které po celý školní rok využívali ve výuce. 

  Ve školním roce  2016/2017 pracovala při škole Školská rada, která má celkem 6 členů. 

Projednávala školní řád a pravidla hodnocení žáků – klasifikační řád, akce školy, výroční 

zprávu, školní vzdělávací program zpracovaný na základě RVP ZV, společně byla dohodnuta 

spolupráce školy s ostatními subjekty v obci na různých akcích.  Pro rodiče také připravujeme 

se žáky kulturní vystoupení – viz akce školy. 

 

 
Formy spolupráce Komentář 

Pronájem sálu-Restaurace U Šmídů propůjčení sálu na školní ples za poplatek 

Pan Bartoš Organizace celoročního sběru papíru 

Kulturní komise při OU Spolupráce při organizování akcí pro děti 

Místní knihovna Organizování besed 

PPP Znojmo Podpora v oblasti IVP 

 
 

  V rámci spolupráce naší školy s dalšími partnery je velmi dobrá spolupráce s kulturní komisí 

při OÚ Jaroslavice. V úzké spolupráci byly uskutečněny následující velice zdařilé akce např.  

lampionový průvod, tříkrálová sbírka, mikulášská besídka, den dětí, akce na zahájení a 

ukončení letních prázdnin. Každým rokem se účastní naši žáci mezinárodního tábora za účasti 

dětí z Rakouska, Maďarska, Rumunska. Letos strávily některé děti celý týden v Rakousku. 

Cílem projektu je nejen zdokonalení se v cizím jazyce, ale i seznámení se s kulturou jiného 

státu a navázání nových přátelství. V letošním školním roce jsme spolupracovali také 

s vedoucí knihovny paní J. Sloukovou. Proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře a samotná 

návštěva knihovny pro všechny ročníky. 
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15. Zpráva o činnosti školní družiny 

 
     Se školním rokem 2016/17 vstoupily děti do nového prostředí školní družiny. Ve školní 

družině byl obměněn nábytek. Pro umístění her, hraček, knih atd. byla pořízena nová 

nábytková sestava doplněna praktickými plastovými boxy. Pro odpočinkovou činnost slouží 

nová sedací souprava a tři pohodlné vaky. Do školní družiny je přijato opět 25 dětí I. – III. 

ročníku, z toho 14 žáků první třídy. V letošním školním roce se nemusíme dělit o prostor se 

třídou základní školy, ale třída slouží pouze pro účely školní družiny. 

     Z důvodu většího počtu prvňáčků bylo potřebné v prvních měsících přizpůsobit činnosti ve 

školní družině jejich možnostem a potřebám. Zejména v době oběda byla potřebná delší doba 

jak k samotnému jídlu, tak doba přesunu a oblékání. S ostatními činnostmi si rychle poradili, 

zvláště výtvarná a pracovní činnost byla jejich nejoblíbenější. 

     V oblasti odpočinkových činností dětí upřednostňují hry a stavebnice, zájmové kreslení, 

četbu, časopisy. Uvítali bychom pro příští roky pořídit do školní družiny nové stavebnice, 

mozaiky atd., které u dětí rozvíjí jak rozvoj motoriky, tak prostorovou představivost i 

technické dovednosti a v neposlední řadě i barevné cítění a logické uvažování. 

     Nejoblíbenější činností je esteticko-výchovná a pracovní. Děti se stále dožadují nějaké 

práce v této oblasti. Proto je stále seznamuji s novými technikami a materiály pro práci. 

Vyrábí spoustu výrobků, jak pro výzdobu školy, tak i pro vlastní potěšení, které si s radostí a 

pýchou odnáší domů. Pracují i na kolektivních dílech, kde každý přispěje svojí prací podle 

svých možností a schopností. Výsledkem jsou pak všichni překvapeni. Opět se nám podařilo 

vyrobit pěkné vánoční dekorace, které jsme následně prodali. I tradiční čarodějnice pro SDH 

se opět vyvedla. Na ní dokonce děvčata z prvního ročníku přišívala záplaty. Při samotném 

aktu pálení čarodějnic, pak jsou náležitě hrdi na své dílo. 

     Oblast přírodovědné činnosti je také oblíbená, zvláště při zkoumání a pozorování různých 

druhů zvěře a ptactva v našem okolí. Vždy se dozví něco nového a zajímavého. Učí se chovat 

ohleduplně k přírodě a myslím, že v blízkém okolí už není moc míst, která bychom neprošli. 

Ale nejen přímé pozorování je baví, rovněž i knihy a časopisy jsou žádané. 

     Rozvíjíme nejen ducha, ale i tělo. Děti si užívají pobyt v tělocvičně, cvičení na všech 

dostupných nářadích, protože ve vyučovacích hodinách je moc nevyužívají. Rozvíjí svou 

rychlost, obratnost, vytrvalost, soutěživost a jsou nadšeni ze svých pokroků. Na hřišti potom 

různé míčové a běžecké hry přispívají k lepší fyzické kondici. 

     V oblasti sebevzdělávací činnosti se některé děti věnovaly vypracování domácích úkolů, 

společně pak poslouchaly četbu pohádek, řešily křížovky, kvízy, doplňovačky, formou her si 

opakovaly učivo z matematiky a jazyka českého. I oblast zdravovědy a prevence úrazů a 

nemocí, poskytnutí první pomoci a přenos raněného si vyzkoušely a doufám, že tyto znalosti 

budou umět použít v praxi. 

     Pro další rok bychom uvítali nové stavebnice, knihy, finanční prostředky na výtvarné 

potřeby a zejména nové stoly a židle, které velikostně nevyhovují. 

 

 

 
 (autor: vychovatelka školní družiny, 16. 6. 2017) 
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16. Zpráva o činnosti mateřské školy 

 

 1. Charakteristika školy 

Název a adresa školy                                                                                                                      

Základní škola a Mateřská škola Jaroslavice 

Náměstí 93 

671 28 Jaroslavice                                                                                                                       

Provozovatel školy                                                                                                                    

Obec Jaroslavice 

Provoz školy                                                                                                                                 

Celodenní od 6:30 – 15:30 

Počet tříd a počty dětí ve třídách                                                                                                  

Počet tříd - dvě. K 1. září 2016 přihlášeno 39 dětí. V první třídě 24 dětí, ve druhé třídě 15 dětí. 

V průběhu roku se stav měnil – v září odhlášeno jedno dítě, v říjnu přihlášeny tři děti a v 

dubnu přihlášeno jedno dítě. Stav k 30. červnu 2017 je 42 dětí.   

Počet pedagogických a provozních zaměstnanců                                                                 

Celkem čtyři zaměstnanci - z toho tři pedagogičtí a jeden provozní. 

 

2. Demografický vývoj 

Odklad školní docházky                                                                                                        

V mateřské škole byly tři děti s odkladem školní docházky. 

Integrace                                                                                                                                

V mateřské škole nebylo žádné integrované dítě. 

Výsledky zápisu do MŠ                                                                                                          

Zápis do mateřské školy proběhl 12. května 2017. Žádost o přijetí do mateřské školy podalo 

10 zákonných zástupců. Přijato bylo 10 dětí.  

Zařazování do ZŠ                                                                                                                  

K zápisu do ZŠ Jaroslavice 21. dubna 2017 šlo 14 dětí. Dvěma byl doporučen odklad školní 

docházky. Do ZŠ Jaroslavice nastoupí 12 dětí. 

 

3. Výchovně vzdělávací proces 

Koncepce školy                                                                                                                     

Školní vzdělávací program: „Hrajeme si s pohádkou“ 

Výchovně vzdělávací práce                                                                                                   

Mateřská škola pracovala na naplňování školního vzdělávacího programu „Hrajeme si s 
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pohádkou“. Tento program respektuje hlavní zásady tvorby dané RVP PV.  ŠVP PV je 

zaměřen na podporu zdraví v mateřské škole, motivaci dětí k tvořivým hrám a činnostem, k 

prožitkovému učení, ke vzájemné toleranci a k samostatnému řešení problémů. 

 

Cíle ŠVP PV jsou obsaženy v hlavní vzdělávací nabídce ve formě čtyř integrovaných bloků, 

které jsou dále rozpracovány do tematických částí. Jednotlivá témata se osvědčilo pevně 

neohraničovat, jejich časovou délku určuje aktuální dění v mateřské škole a zájem dětí. 

Témata si učitelky dále rozpracovávají do svých třídních programů.  

Děti jsou vedeny k samostatnosti, k dodržování stanovených pravidel, na jejichž vytváření se 

spolupodílejí. 

Pohybově jsou děti vesměs na úrovni věku, výtvarné a pracovní dovednosti jsou uspokojivé. 

Je třeba rozvíjet fantazii, tvořivost, vést děti k dokončování započatých činností, 

soustředěnosti, logickému myšlení a vyjadřování. Oblíbené jsou hudebně pohybové činnosti a 

cvičení s hudbou. 

Údaje a hodnocení nadstandartních aktivit školy                                                                 

Září – říjen 

- informativní schůzka s rodiči - seznámení s novou pedagogickou pracovnicí,   

  seznámení s ŠVP, školním a provozním řádem, plánem činností 

- návštěva maňáskového divadla „Šikulka“ v mateřské škole 

- exkurze na výlov rybníka - účast při výlovu místního rybníka 

Listopad – prosinec 

- úklid školní zahrádky společně s rodiči 

- vystoupení při slavnostním rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Jaroslavicích 

- Mikulášská besídka  

- vánoční tvoření dětí společně s rodiči 

- Vánoční nadílka v mateřské škole 

- vystoupení na Vánočním koncertě v tělocvičně základní školy 

Leden – únor 

- masopustní veselice - průvod v maskách po Jaroslavicích 

- karneval - soutěživé a taneční dopoledne za účasti rodičů 

- vyšetření očí dětí firmou Prima Vizus 

Březen – duben 

- vynášení Morany - vítání jara - průvod po obci 

- zápis dětí do základní školy  

- čarodějnický rej - čarodějnické soutěže 

Květen – červen  

- vystoupení ke Dni matek v tělocvičně základní školy 
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- zápis dětí do mateřské školy 

- výlet do Vodního mlýna ve Slupi 

- návštěva maňáskového divadla „Šikulka“ v mateřské škole  

- oslava Dne dětí - pohádkový les připravený žáky ZŠ Jaroslavice 

- výlet do ZOO Hodonín 

- vystoupení pro seniory v sále hostince U Šmídů 

- rozloučení s dětmi v posledním roce před zahájením povinné školní docházky na obecním   

  úřadě - předávání knih, pamětních listů a kšiltovek  

 

 

Výsledky hospitační a inspekční činnosti                                                                             

Hospitační činnost probíhala průběžným pozorováním výchovné práce během celého roku 

vedoucí učitelkou mateřské školy nebo ředitelkou školy, hospitačními rozbory, vzájemnými 

hospitacemi, kontrolou třídní knihy. 

V letošním školním roce nebyla v mateřské škole provedena inspekční činnost.  

Spolupráce s rodiči                                                                                                                

Rodiče a pedagogové jsou partneři, které spojuje jediný cíl a tím jsou děti a jejich zdravý 

fyzický a duševní vývoj. Otevřená komunikace mezi pedagogem a rodičem o dítěti probíhala 

individuálně během celého roku a jednotlivé úspěchy či problémy se řešili konkrétně a v čase, 

ve kterém probíhaly.  

Spolupráce s odborníky                                                                                                         

Probíhala spolupráce s logopedkou Mgr. Klempovou - návštěva logopedky v mateřské škole - 

depistáž, konzultace, poradenství.  

 

4. Údaje o pracovnících MŠ 

Kvalifikace a studium                                                                                                            

V mateřské škole pracuje celkem pět pedagogických zaměstnanců a jeden provozní. Dvě 

učitelky byly na mateřské dovolené. Celý školní rok zajišťovaly pedagogickou činnost tři 

kvalifikované učitelky – dvě se středoškolským vzděláním pedagogického směru a jedna s 

magisterským vzděláním pedagogického směru. Všichni zaměstnanci mají úvazek 1,00. 

DVPP se zúčastnily dvě pedagogické pracovnice s tématy – Kritéria školní zralosti - odklad 

školní docházky a Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku. 

Personální změny                                                                                                                   

Školní rok 2016/2017 se zahájil s jednou novou pedagogickou pracovnicí. 1. června 2017 se 

vrátila jedna pedagogická pracovnice z rodičovské dovolené.  

Přehled aktivit pracovníků školy                                                                                           

Příprava besídek, organizace akcí pro děti, pro děti a rodiče, zajišťování výletů a exkurzí. 

Prezentace školy na veřejnosti, informování veřejnosti pomocí plakátů, nástěnek a vývěsek. 
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5. Materiální vybavení a opravy 

Vybavení                                                                                                                                  

Do tříd byly pořízeny nové hračky, stavebnice, didaktické pomůcky a knihy. Průběžně byl 

doplňován výtvarný materiál. Do jedné třídy byla zakoupena dětská sedačka a křesílka. Pro 

potřeby logopedické prevence – rotavibrátor. Na zahrádku byla zakoupena nová odrážedla. 

Opravy                                                                                                                                   

O opravy v mateřské škole i na školní zahradě se stará školník.  

 

ZÁVĚRY PRO PRÁCI V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE 

1) Všechny členy pedagogického sboru aktivně zapojovat do naplňování školního   

vzdělávacího programu. 

2) Průběžně zkvalitňovat estetickou úroveň školy a tříd. 

3) Opět zajistit grafomotorický kroužek v ZŠ Jaroslavice pro děti v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky a jejich rodiče. 

4) Nadále pořádat více akcí pro děti a jejich rodiče. 

 

(autor: vedoucí učitelka v MŠ, 12. 6. 2017) 

 

     

17. Zpráva výchovného poradce 

 
Veškerá činnost a náplň práce je uvedena v plánu VP.  Výchovná poradkyně (dále jen VP) 

postupovala podle tohoto dokumentu, podle požadavků kolegů učitelů a potřeb žáků a rodičů.  

Věnovala zvláštní pozornost systematické informační činnosti významné pro pokračování 

žáků v dalším studiu.  

Koordinovala informační činnost třídních učitelů a poskytovala jim a ostatním učitelům 

metodickou pomoc při práci s žáky.  

Informovala rodiče žáků, žáky a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství, o 

možnostech využití jejich odborných služeb.  

Žákům byly poskytovány individuální rady při řešení výchovných a výukových problémů i v 

otázkách poskytování informací o studiu na středních školách.  

 

1. příprava a plánování vlastní činnosti  

2. konzultace při doplňování Minimálního preventivního programu školy  

3. příprava a aktualizace nástěnky výchovného poradce v 9. ročníku 

4. práce s žáky s poruchami učení - integrace  

5. práce s učiteli, kteří mají ve třídách integrované žáky, metodická sdružení  

6. práce s problémovými žáky- docházka, výukové obtíže  

7. práce s talentovanými a nadanými žáky - jejich vyhledávání  

8. příprava žáků na volbu povolání - kariérové poradenství  

9. spolupráce s rodiči  
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10. spolupráce s PPP  

11. setkávání výchovných poradců  

 

 

 - Příprava a plánování vlastní činnosti  
Plán práce byl sestaven v srpnu 2016 a bylo využito zkušeností z předchozího roku. Plán 

práce byl zveřejněn tak, aby se s jeho body mohli seznámit všichni vyučující. Byly stanoveny 

konzultační hodiny pro rodiče i žáky, které byly využívány hlavně ze strany žáků. Po 

domluvě pak i rodiči, zejména při vyplňování přihlášek a Zápisových lístků.  

 

 - Konzultace při sestavování Minimálního preventivního programu školy  
Výchovná poradkyně byla v úzké spolupráci s Metodikem prevence, většinu problémů jsme 

řešily společně nebo po dohodě.  

 

 - Příprava a aktualizace nástěnky výchovného poradce  
1. veřejnosti byly k dispozici informace ohledně Volby povolání na školních internetových 

stránkách.  

2. Ve spolupráci s třídní učitelkou 9. třídy, byla do učebny 9. třídy umístěna nástěnka 

s aktuální nabídkou studijních oborů a umístěním žáků v 1. kole přijímacího řízení. 

 

 - Práce s žáky s poruchami učení. 

V evidenci výchovného poradce na škole bylo ve školním roce 2016-2017 evidováno 10 žáků 

s výukovými obtížemi, pro které byl vypracován IVP nebo PLPP. Od 1. 12. 2016 bylo na 

doporučení PPP Znojmo zavedeno pro 4 žáky Doučování (Pedagogická intervence) a od 1. 4. 

2017 pro 2 žáky I. stupně. 

Dyslektický kroužek v letošním roce navštěvovalo 13 žáků 1. a 2. stupně, Dyskalkulický 

kroužek navštěvovalo 5 žáků. 

Všichni integrovaní žáci jsou do programu IVP zapojeni na doporučení Pedagogicko-

psychologické poradny a na žádost rodičů či zákonných zástupců. Pro každého žáka byl 

zpracován Individuální vzdělávací plán ( IVP) nebo Plán pedagogické podpory (PLPP) 

sepsaný třídním učitelem pod vedením výchovné poradkyně za spolupráce příslušné 

pedagogicko-psychologické poradny a vyučujících dotyčných předmětů. Všechny 

individuální plány byly průběžně sledovány a hodnoceny na metodických setkáních učitelů a 

dvakrát za školní rok konzultovány s rodiči. Zvláště se hodnotil přínos pro žáka, jeho aktivní 

přístup a konkrétní dosažené výsledky. Na základě těchto hodnocení žádá zákonný zástupce o 

prodloužení integrace.  

 

 - Práce s učiteli, kteří vyučují integrované žáky, metodická setkání učitelů 

Na začátku školního roku VP předala informace učitelům, kteří mají integrovaného žáka ve 

třídě. Informace se týkaly především způsobu vedení dokumentace, sestavování 

Individuálního vzdělávacího plánu, nabídka spolupráce se speciálním pedagogem příslušné 

pedagogicko-psychologické poradny- zprostředkování konzultací. Během roku se konala 

metodická setkání výchovného poradce s učiteli těchto žáků, konzultovaly se případné 

problémy a nedostatky. 

- Práce s problémovými žáky  

Výukové potíže a chování: 

VP spolupracovala s vyučujícími při vyhledávání žáků s poruchami učení. Poskytovala jim 

informace ohledně vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně.  
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Vedla dokumentaci žáků s vývojovými poruchami učení a chování a sledovala příslušná 

vyšetření. Upozorňovala vyučující na nově vyšetřené žáky, informovala třídní učitele, aby 

doporučili rodičům kontrolní vyšetření. VP poskytovala individuální pomoc žákům a třídním 

učitelům při řešení výukových a jiných problémů.  

 

- Práce s talentovanými a nadanými žáky  

Při vyhledávání talentovaných žáků spolupracovala VP s třídními učiteli a s učiteli 

konkrétních předmětů. V současné době není na naší škole výrazně nadaný ani talentovaný 

žák. 

 

- Příprava žáků na volbu povolání  

Na začátku školního roku výchovný poradce zabezpečuje, aby témata volby povolání byla 

začleněna do náplně všech vyučovaných předmětů, hlavně však do takových předmětů jako je 

občanská výchova, pracovní výchova, výchova k občanství… 

Během 1. čtvrtletí školního roku je pro žáky 9. tříd rozhodující získat co nejvíce informací pro 

správnou volbu střední školy. Proto bylo důležitou náplní výchovného poradce zprostředkovat 

co nejvíce informací formou různých tištěných letáků, nástěnky výchovného poradce, 

návštěvy různých středních škol, nabídky různých webových stránek s informacemi o 

školách, o trhu práce apod. V listopadu se uskutečnilo setkání rodičů, žáků a představitelů 

některých středních škol. Zástupcům různých škol byl umožněn vstup do školy a 

zprostředkován kontakt s žáky.  

V prosinci byli žáci i rodiče poučeni o způsobu vyplňování přihlášek a zápisových lístků na 

střední školy. Žákům byla také nabídnuta možnost profesního testování ve spolupráci 

s Úřadem práce ve Znojmě. Měli možnost navštívit střední školy na Dnech otevřených dveří a 

navštívit Burzu škol na SOU a SOŠ DVOŘÁKOVA. 

 Povinnost vyplnit přihlášky -  dvě na první kolo, přešla na rodiče. Rodiče si také sami 

vyřizovali odevzdání přihlášek na střední školy. Zápisový lístek, který předala škola rodičům, 

pak rodiče předávali na školu, kde se rozhodne jejich dítě nastoupit ke studiu.  

Celkově se novou formou přijímacího řízení prodlužuje doba přijímání žáků na školy.  
 

Po přijímacím řízení byli všichni žáci přijati na střední školu. Ve školním roce 2016/ 

2017 vychází 12 žáků 9. ročníku z toho 4 žáci na obory s maturitou a 8 žáků na SOU. 

Všichni žáci byli přijati. 1 žák 5. ročníku byl po odvolání přijat na Gymnázium Dr. 

Polesného. 
 

- Spolupráce s rodiči 
Poradenská činnost orientovaná na rodiče byla zaměřena na tyto oblasti: 

- řešení problémů školní docházky dětí – jednání s rodiči o nepřítomnosti žáků ve škole 

probíhalo při individuálních pohovorech s žáky a s rodiči za účasti třídního učitele a ředitele 

školy.  Ve všech případech byly vyhotoveny písemné záznamy.  

- řešení problémů školního neprospěchu – VP ve spolupráci s TU řešili několik případů 

školního neprospěchu žáků, většinou z důvodu nedostatečné motivace žáka nebo jeho 

nezájmu.  

- návrhy na vyšetření v PPP - třídní učitelé se na výchovného poradce obraceli při podezření 

na vývojovou poruchu učení nebo chování. Výchovná poradkyně doporučila vyšetření v PPP 

Znojmo.  

- poradenství při volbě střední školy - pomoc při volbě povolání, předání dostatečného 

množství informací, zprostředkování setkání se zástupci středních škol, nabídka 
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individuálních pohovorů, nabídka profesního testování na ÚP ZNOJMO a jeho 

zprostředkování, pomoc při vyplňování přihlášek na střední školu.  
 

 - Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (dále jen PPP).  

Od 1. září 2016 bylo na ZŠ zřízeno Školní poradenské pracoviště, které úzce spolupracuje 

 s pracovnicemi PPP Znojmo. 

 VP se zúčastnila setkání výchovných poradců a pracovníků PPP, kde se řeší způsoby 

komunikace mezi školou a PPP. PPP nabízí pro pg. pracovníky různá školení a kurzy – např. 

Nápravy poruchy učení – dysgrafie, dyslexie… 

 

- Závěr  
Při hodnocení práce výchovného poradce je třeba uvést ty úkoly, jejichž hlavní plnění bylo 

možno provést lepším způsobem. Z toho vyplývá ponaučení pro příští školní rok:  

1. U diagnostikovaných žáků s poruchami učení dbát více na motivaci k překonávání obtíží a 

posílit podíl žáka samotného na řešení problémů. U integrovaných žáků to platí také.  

2. V 2. pololetí upozornit žáky a rodiče na vypršení platnosti vyšetření v PPP a na nutnost 

jejich obnovení – kontrolní vyšetření. 

3. Důsledně sledovat situaci u všech žáků, u kterých byla výchovná komise, zvláště sledovat, 

zda došlo ke zlepšení či nikoli.  

 

Závěrem bych chtěla poděkovat za spolupráci s ředitelstvím školy, s metodikem prevence a 

také děkuji všem učitelům, kteří mi pomohli plnit nelehké úkoly ve funkci výchovného 

poradce.  

 
 (autor: výchovná poradkyně, 12. 6. 2017) 

 

 

 

18. Zpráva školního metodika prevence 
 

I. ÚVOD 

Minimální preventivní program školy koncepčně navazoval na předchozí plán. Tento plán je 

zpracován do témat zahrnutých do jednotlivých vzdělávacích oblastí a předmětů, dále do 

školních a mimoškolních aktivit a projektů školy. Kromě základní myšlenky programu – tedy 

prevence před užíváním návykových látek a ochrana před nežádoucími sociálně 

patologickými jevy - by měl být MPP zaměřen také na zlepšování vzájemných vztahů, 

podporu těchto vztahů mezi dětmi, zlepšení vzájemné komunikace, schopnost řešit třídní 

konflikty a vytvářet pozitivní klima tříd a celé školy.  

Hlavní úsilí bylo nadále vyvíjeno na snížení počtu případů nežádoucího chování, dále na 

snahu snižovat problémové chování některých žáků, záškoláctví a rovněž přinášet informace 

z oblasti prevence a uplatňovat je ve vyučování. Jednalo se o aktivity, které rozvíjí pozitivní 

přístup k vlastnímu zdraví i zdraví svých spolužáků, podporují zdravý životní styl. 

Každoročně je školním metodikem prevence vyhodnocována činnost programu, témata jsou 

aktualizována podle momentálních potřeb školy. Školní metodik prevence se podílel na 
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analýze současného stavu a zároveň řešení jednotlivých problémů. Spolupracoval s ostatními 

pedagogy a vedením školy při řešení těchto problémů. 

Plnění MPP je jmenovitě zahrnuto do preventivních přednášek v místě školy i v místě 

nasmlouvané organizace, mimoškolních aktivit školy, zájmových kroužků a projektů. 

 

 
        II. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU  

Do prevence se zapojují podle možností všichni pedagogové v rámci ŠVP ve svých 

předmětech. Cílem prevence je předcházet poruchám chování žáků a minimalizovat je. 

V rámci hodin se žáci seznámili s projektem „Ježkovy voči“ - aby nebyl malér. V krátkých 

videích mohli žáci vidět vypjaté situace, které mohou nastat v každodenním životě. Videa jim 

ukázala, jak by v této situaci neměli reagovat. S učiteli si pak žáci vysvětlili, proč je dané 

chování nežádoucí a jak by se zachovat měli. 

Dívkám z II. stupně byl v rámci hodin tělesné výchovy promítán preventivní film NA HRANĚ 

(téma manipulace), po němž následovala diskuse na dané téma. Žáci II. stupně byli také 

seznámeni s preventivním filmem Nepolíbený (šikana a agresivita ve škole) a Řekni drogám 

NE! 

Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence RCH 

Název a odborné zaměření vzdělávání Datum konání 

Zdravá pětka Říjen, 2016 

Setkání školních metodiků prevence, Znojmo Září, 2016 

Červen, 2017 

 

 

III. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI  

Nedílnou součástí práce školního metodika prevence je komunikace s rodiči a snaha zapojit 

rodiče do běhu školy. Nejčastěji se tak děje prostřednictvím kulturních akcí školy a kulturních 

akcí obce ve spolupráci s dobrovolnými sdruženími v obci.  

Rodiče mohou školního metodika prevence vyhledat v konzultačních hodinách nebo kdykoliv 

po předchozí domluvě (konzultační hodiny pro školní rok 2016/2017 byly stanoveny na každé 

úterý od 12:35 – 13:20). Rodičům je k dispozici také Minimální preventivní program, do 

kterého mohou kdykoliv nahlédnout. Jako fungující médium se osvědčily i internetové 

stránky školy, na nichž mohou rodiče průběžně sledovat akce konané ve škole. 

 
IV. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 

Prevenci rizikového chování je na škole věnována dostatečná pozornost. Toto téma se prolíná 

jak řadou předmětů - Občanská výchova, Výtvarná výchova, Výchova ke zdraví, Prvouka, 
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Přírodověda, tak speciálně sestavenými aktivitami, prožitkovými programy, přednáškami, 

besedami a exkurzemi, které na škole pořádáme. 

 

 

V. OSTATNÍ AKCE V OBLASTI PREVENCE 

Ve škole funguje ranní i odpolední družina, která má za úkol převážně podporovat v dětech 

soudružnost, kreativní činnost a probouzet sportovního ducha. Děti pracují v místnosti, která 

patří školní družině, svými výrobky zdobí školu. Chodí také sportovat do tělocvičny, na 

dětské hřiště a podnikají procházky po okolí. Před začátkem školního roku 2016/2017 byla 

školní družina vybavena novým nábytkem, takže prostředí je pro děti mnohem příjemnější. 

Ranní družinu navštěvují i dojíždějící děti. 

Od roku 2009/2010 na škole funguje školní parlament. Každá třída má zvoleného svého 

zástupce. Tito se pak pravidelně každý měsíc setkávají na zasedání a svými nápady se 

zapojují do chodu školy. Zástupci parlamentu jsou v úzkém kontaktu se školním metodikem 

prevence, výchovným poradcem i třídním učitelem. Z každého zasedání parlamentu je poté na 

určené nástěnce vyvěšen zápis z tohoto zasedání, který je k nahlédnutí všem dětem.  

Parlament funguje především jako připomínkový nástroj k dění ve škole, v letošním školním 

roce se díky němu nainstalovaly zástrčky na dívčí WC, úchytky na tašky v učebně fyziky, ale 

také stůl s deskovými hrami do prvního patra budovy. Parlament také pravidelně pořádá 

tematické dny, např. proběhl ledový den, čertovský den, zvířátkový den a den, kdy se děti 

mohly převléknout za své oblíbené filmové či seriálové postavy. 

Ve škole je také umístěna schránka důvěry. Tu mohou využít děti, které něco trápí a se svým 

problémem se bojí obrátit na dospělou osobu. Žáci ji také mohou využít v případě jakéhokoliv 

dotazu či připomínky k dění ve škole. Schránka důvěry je umístěna v 1. patře ZŠ a je 

pravidelně kontrolována. 

 

 

VI. VÝSKYT NEŽÁDOUCÍCH JEVŮ NA ŠKOLE 

Třídními učiteli je poukazováno především neplnění školních povinností, vyčleňování 

jedinců, nerespektování autorit a používání vulgarismů mezi žáky. V letošním školním roce 

jsme také museli řešit více potíží se záškoláctvím nebo nechozením do školy, které je rodiči 

omlouváno bez vážnějších důvodů (tzv. skryté záškoláctví). Z toho také vyplývala velmi slabá 

příprava některých žáků do školy, neplnění úkolů a školních povinností. V jednotlivých 

případech se objevují tendence šikany žáků na druhém stupni k mladším spolužákům, ale také 

projevy nevraživosti mezi žáky ve stejném ročníku. Tyto jevy je nutné nadále sledovat, 

jelikož mohou vést k hlubšímu narušení vztahů a vytvoření nepřátelského třídního kolektivu a 

strachu ze školní docházky.  V současné době narůstají případy kouření žáků před 

vyučováním, zde se jedná ve velké míře o dojíždějící žáky, ale i místní. Museli jsme také řešit 

požití měkkých drog (marihuany) při čekání na odpolední vyučování. Všechny tyto prohřešky 

jsme řešili pohovorem s žákem, kterého se účastnil školní metodik prevence, výchovný 

poradce a třídní učitel daného žáka. O každém tomto pohovoru je veden zápis, s nímž je žák 
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seznámen a podepíše jej. O pohovoru jsou následně telefonicky informováni rodiče žáka. Jako 

vhodný a někdy i nutný považujeme osobní kontakt s rodičem, který do školy přijde a i s ním 

je veden rozhovor a následně sepsán zápis. S rodiči byly také řešeny problémy se zanedbanou 

hygienou u dětí (špinavé oblečení, vši). 

Během školního roku bylo tímto způsobem individuálně šetřeno šest různých problémů, 

nejčastěji se týkají záškoláctví (1x), kouření a užití měkkých drog před vyučováním (3x), 

dlouhodobé neplnění školních povinností a slabá příprava na vyučování (2x), zanedbání 

hygieny (1x).  

Tyto problémy, zejména pak užití měkkých drog a záškoláctví, byly řešeny s okresní 

metodičkou prevence, vedoucím nízkoprahového pracoviště Coolna a především s ostatními 

učiteli. Pro další školní rok tak budeme navrhovat úpravy v systému kontroly školní docházky 

a komunikace s rodiči. 

  

(autor: školní metodik prevence, 16. 6. 2017) 

 

 

 

19. Zpráva koordinátora ICT 
 

Od září 2016 funguje na škole ICT koordinátor, který má na starosti webové stránky školy, 

metodickou pomoc učitelům a drobné opravy. 

Naše škola je vybavena ICT technikou dostatečně. Na 1. stupni je interaktivní tabule ve 

čtyřech kmenových třídách. V letošním školním roce se koupila další interaktivní tabule 

SmartBoard, notebook Dell a projektor. V současnosti máme celkem 7 interaktivních tabulí a 

8 projektorů. 

Rychlost stolních PC v učebně informatiky je stále nedostatečná a při práci na ně není 

spolehnutí.  

V rámci informatiky se žáci pracovali nejen s obvyklými programy, ale vyzkoušeli si i 

možnosti, které nabízí práce na internetu. V hodinách i počítačovém kroužku se věnovali 

soutěžím, které jsou výhradně on-line. Žáci mají možnost využívat i osobních internetových 

stránek vyučující informatiky. 

 

Žáci 6. třídy opět získali tablety, které jim pořídila obec Jaroslavice. Ty mají sloužit k 

doplnění výuky a domácí přípravě. S žáky jsme je používali k focení, jako hlasovací zařízení 

nebo tvorbě krátkých výukových videí. S tablety jsme také pracovali v rámci počítačového 

kroužku. 

 

Ve školním roce 2016/2017 využívala naše škola portál www.proskoly.cz. a 

www.datakabinet.cz. Další používání nezvažujeme. Tyto portály nejsou dostatečně využívány, 

každý si hledá své vlastní zdroje na internetu. Učitelé 1. stupně mají také k dispozici 

interaktivní učebnici Nová škola. 
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Během školního roku proběhla školení ICT koordinátora pro pedagogický sbor. Učitelé byli 

seznámeni zejména s programem Smart Notebook, Kahoot a Quizlet. V září 2016 se ICT 

koordinátor účastnil konference Roadshow pro školy, kde byly představeny novinky z ICT 

oblasti, ale hlavně byl seznámen s možností projektu „Šablony“. 

Vyhodnocení plánu – školní rok 2016/2017: 

1. začít využívat interaktivní tabuli z učebny HV  

2. začít využívat wifi připojení k tabletu 

3. používat žákovské tablety 

4. nové webové stránky školy 

5. webové stránky jako metodická pomoc v oblasti ICT pro učitele naší školy 

6. vytvořit ICT plán naší školy 

 

Ad 1) Učebna HV se stala kmenovou třídou 4. ročníku – interaktivní tabule je tedy využívána 

každodenně. 

Ad 2) V kmenové třídě 7. ročníku byl doplněn projektor o wifi, takže učitelé mohou využívat 

bezdrátového připojení svého tabletu.  

Ad 3) Žákovské tablety se používaly zejména v hodinách výchovy k občanství, výchovy ke 

zdraví a českém jazyce. Nejčastěji používanými programy byl Kahoot, Quizlet a vyhledávání 

doplňujících informací na internetu. Tablety se také využívaly v počítačovém kroužku. 

Ad 4) Webové stránky školy byly aktualizované. Jsou přehlednější, začala se využívat galerie, 

což umožňuje snazší prohlížení fotografií. Rodiče a žáci zde mají veškeré informace. 

Ad 5) Stránky vytvořeny nebyly, ale ICT koordinátor průběžně doporučuje zajímavé odkazy 

do výuky. 

Ad 6) ICT plán školy byl vytvořen. 

Plán na rok 2017/2018: 

 dále využívat mobilních zařízení 

 podle možností nakoupit další techniku (škola je zapojena v projektu „Šablony“) 

 doplnění odkazů pro výuku na webové stránky – podpora pro rodiče 

 v rámci možností se účastnit školení ICT  

 výměna fotografií na webových stránkách 

 

(autor: metodik ICT, 16. 6. 2017) 
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20.    Zpráva metodika EVVO                              

1. Cíle environmentálního vzdělávání  

EVVO je začleněna do ŠVP formou výuky, projektových dnů či soutěží. Během školního 

roku jsme plnili prvky EVVO v jednotlivých předmětech na 1. i 2. stupni. Témata EVVO jsou 

začleňována také do plánu školní družiny. Dále jsme se účastnili veřejných projektů a soutěží, 

organizovali jsme vlastní školní projekty a soutěže, podporovali jsme charitativní činnost a 

v neposlední řadě jsme vedli žáky k třídění odpadů, k úspoře neobnovitelných zdrojů   a 

k zodpovědnosti za vzhled a úpravu okolí školy.    

1.1. Dlouhodobé projekty 

V letošním školním roce jsme opět pokračovali ve sběru vybitých baterií a opotřebovaných 

elektrospotřebičů pod patronátem recyklačního programu Recyklohraní. Nasbírali jsme 

téměř 263 kg nepotřebných velkých i drobných elektrospotřebičů a 30 kg vybitých baterií. 

V tabulce je přehled nasbíraných bodů, které jsme proměnili v odměny pro žáky, které jim 

budou předány na konci školního roku. 

 

15. 07. 2016 789 Sběr elektrozařízení  263kg 

28. 07. 2016 44 Sběr baterií  11 kg 

18. 11. 2016 500 Splnění úkolu Pátrejte s baterkou aneb lovíme baterie  

24. 01. 2017 76 Sběr baterií  19 kg 

17. 02. 2017 500 Splnění úkolu Staň se tiskařem  

26. 04. 2017 300 Splnění úkolu Zatočte s vodou či větrem  

11. 06. 2017 250 Splnění úkolů Tajemství červené krabičky 

Celkem za rok 2016/2017 2459  Objednány odměny za 2202 bodů 

 

1.2. Školní projekty 

V letošním školním roce proběhlo několik projektových dní s ekologickou tématikou. 20. 10. 

se konal Den stromů. Jednotlivé třídy zpracovávaly toto téma z různých pohledů. Dále jsme 

se zúčastnili tradičního výlovu rybníka. Letošní Den Země jsme věnovali tématu Energie. 

V rámci projektového dne jsme se zaměřili na obnovitelné zdroje energie a také jsme 

navštívili JE Dukovany a VD Dalešice. Dívky dále nacvičili pásmo k Vítání jara. 

1.3. Výukové programy 

V letošním roce navštívili žáci 6. a 7. ročníku Jihomoravské muzeum ve Znojmě, kde se 

seznámili s expozicí „Příroda Znojemska“. V příštím školním roce zvažujeme využít 

výukových programů, které muzeum nabízí.  
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1.4. Akce a soutěže 

V rámci oslav Dne Země se v obci uskutečnil sběr papíru a drobných elektrospotřebičů. Při 

plnění úkolů z Recyklohraní žáci pracovali v hodinách informatiky nebo v počítačovém 

kroužku. Dále se žáci 2. stupně účastnili soutěže Sapere - Vědět, jak žít a Tuto Via Vitae, ve 

které tři žákyně postoupili do krajského kola. Na škole proběhl Přírodovědný klokan, 

Pythagoriáda a školní kolo zeměpisné olympiády. Někteří žáci postoupili i do kola okresního.  

Na 1. i 2. stupni vyučující využívali okolí k vycházkám či terénní výuce.  

1.5. Charitativní činnost 

Ve škole probíhá sběr víček od PET lahví, která jsme věnovali na léčbu nemocné Nikolky. 

1.6. Provoz školy 

V každém patře školy jsou nádoby na třídění odpadu. Žáky vedeme k úsporám elektrické 

energie a vody. Žáci se aktivně podílí na udržování vzhledu a pořádku v okolí školy. Součástí 

pracovních činností je i úprava zahrady mateřské školy nebo doskočiště. 

1.7. Závěr  

Hlavní i dílčí výchovně vzdělávací cíle stanovené Plánem EVVO byly splněny. Velmi pružně 

jsme reagovali na možnosti zapojit se do nových projektů a soutěží. Do našich aktivit se 

snažíme zařadit i rodiče a širokou veřejnost. Všechny akce prezentujeme na stránkách školy, 

v místním tisku i rozhlase. 

 

(autor: koordinátor EVVO, 16. 6. 2017) 
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