Základní škola a Mateřská škola,Jevišovice,okres Znojmo

Výroční zpráva
za školní rok 2016/2017

Mgr.Pavel Šareš
V Jevišovicích 25.9.2017
ředitel školy

Část I.
Základní charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola,Jevišovice,okres Znojmo
Zřizovatel školy: Město Jevišovice
Ředitel školy: Mgr.Jan Vajčner – do 31.5.2017, Mgr.Pavel Šareš – od 1.6.2017
Zástupce ředitele školy : RNDr.Eva Dohnalová
Součásti školy: základní škola,mateřská škola,školní družina,školní jídelna
telefon, fax: 515231139
e-mail : zs.jevisovice@zn.orgman.cz
www.zsmsjevisovice.cz

a/Základní škola:
Stav
Počet tříd
k 1.9.2016
1.stupeň
2.stupeň
Celkem

Počet
ročníků

Počet žáků Průměrný počet
žáků na třídu

7

5

119

17,00

4

4

77

19,25

11

9

196

17,82

Stav žáků na konci školního roku : 198 /dívky 102/
V průběhu školního roku přibyli 2 žáci.
Žáci podle spádových obcí /na začátku školního roku/:
Jevišovice
celkem: 98
dívky: 51
chlapci: 47
Biskupice /+Pulkov/
14
7
7
Bojanovice
17
6
11
Boskovštejn
9
4
5
Černín
8
6
2
Jiřice
3
3
0
Slatina
21
14
7
Rozkoš
11
3
8
Střelice
7
3
4
Vevčice
2
2
0
Prokopov
4
3
1
Únanov
2
0
2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem :
196
102
94

Celkový počet žáků v ročnících:
1.ročník - 21
dívky:
2.
21
3.
35
4.
14
5.
21
6.
22
7.
19
8.
19
9.
20

12
12
18
7
9
10
11
11
14

chlapci :

9
9
17
7
12
12
7
8
6

Průměrný počet žáků na učitele /učitelé přepočtené úvazky/ : 14,14 /14,36/
Učitelé :
Mgr:Petra Vaňková
Mgr.Eva Petříčková
Mgr.Lenka Líšková
Mgr.Jindra Sokolová
Mgr.Jolana Karlová
Mgr.Markéta Vajčnerová
Mgr.Ivana Radová
Mgr.Hana Zeiserová
Mgr.Milada Zavadilová
Mgr.Kamila Jordánková
Mgr.Josef Fabík
Mgr.Kateřina Neuschlová
RNDr.Eva Dohnalová
Mgr.Jan Vajčner
Bc.Ivana Peksová
Mgr.Jiří Ochman
Kateřina Peříčková
Daniela Malačková

funkce:
třídní uč. - I.Atřída
třídní uč. – I.Btřída
třídní uč. – II.třída
třídní uč. - III.třída
třídní uč. - IV.A třída
třídní uč. - IV.B třída
třídní uč. - V.třída
třídní uč. – VI.třída
třídní uč. - VII.třída
třídní uč. - VIII.třída
třídní uč. - IX.třída
výchovná poradkyně
zástupce ředitele školy
ředitel školy
učitelka MŠ/pěvecký sbor/
učitel náboženství
asistent pedagoga v ZŠ
asistent pedagoga v ZŠ

aprobace:
1.stupeň
1.stupeň
1.stupeň
1.stupeň
1.stupeň
1-stupeň,NJ
1.stupeň
D,RJ
M,DG
Čj,RV
Čj,Z
Př.,CH
M-Inf
Bi-Tv

Aprobovanost výuky:
1.stupeň :
Plně aprobovaně - matematika,jazyk český,hudební výchova,pracovní
činnosti,informatika,přírodověda,tělesná výchova.
Částečně aprobovaně - anglický jazyk,prvouka,vlastivěda,
2.stupeň :
Plně aprobovaně - matematika,dějepis,zeměpis,přírodopis,chemie,hudební výchova.
Částečně aprobovaně - český jazyk,informatika,tělesná výchova,anglický jazyk,německý
jazyk
Neaprobovaně - fyzika, výchova k občanství,výtvarná výchova,pracovní činnosti.

Výchovný poradce : Mgr.Kateřina Neuschlová
Preventista sociálně patologických jevů : Mgr.Josef Fabík
Metodik informačních technologií : RNDr.Eva Dohnalová
Koordinátor environmentální výchovy : Mgr.Kateřina Neuschlová
Poradkyně pro práci se žáky s poruchou učení : Mgr.Ivana Radová
Vedoucí metodického sdružení učitelů 1.stupně : Mgr.Ivana Radová
Vedoucí předmětové komise učitelů přírodovědných předmětů : RNDr.Eva Dohnalová
Vedoucí předmětové komise učitelů společenskovědních předmětů : Mgr.Hana Zeiserová
Výuka nepovinného předmětu náboženství : Mgr.Jiří Ochman
Výuka nepovinného předmětu sborový zpěv :Bc.Ivana Peksová
Výuka nepovinného předmětu dramaticko hudební výchova : Mgr.Jolana Karlová
Zvolený vzdělávací program
Název zvoleného
vzdělávacího programu
Žít spolu

Učebny:

Číslo jednací
360/2007,aktualizovaný k 1.9.2016

V ročníku
1.-9.

10 kmenových tříd
7 odborných učeben – informatiky,jazyků, chemie a fyziky,
přírodopisu,hudební výchovy,
tělocvična,dílny

b/Školní družina
Počet zapsaných žáků k 1.9.2016 : 70
Počet oddělení: 3
Pedagogičtí pracovníci ve školní družině:
Lenka Nováková – vedoucí vychovatelka ŠD / pracovní úvazek 1,000 /
Ćestmír Brázda – vychovatel ŠD / pracovní úvazek 0,714/
Mgr.Petra Vaňková – vychovatelka školní družiny / pracovní úvazek 0,107/
Mgr.Jindra Sokolová – vychovatelka ŠD / pracovní úvazek 0,071/
Mgr.Lenka Líšková – vychovatelka ŠD / pracovní úvazek 0,107/
Vychovatelé ve školní družině ve školním roce 2016/2017 byli plně kvalifikovaní.
Školní družina pracovala v tomto školním roce ve své vlastní třídě v hlavní budově školy a
využívala i vedlejší třídy 1.stupně.
K venkovním činnostem využívala ŠD hřiště na školním dvoře.
c/Mateřská škola
Počet zapsaných dětí k 1.9.2016 : 64
Počet oddělení : 3
Pedagogičtí pracovníci v mateřské škole:
Ivana Peksová – vedoucí učitelka MŠ, / pracovní úvazek 1,000/
Jitka Madejová – učitelka MŠ / pracovní úvazek 1,000/
Leona Čábelová - učitelka MŠ / pracovní úvazek 1,000/
Renata Tomešková -- učitelka MŠ / pracovní úvazek 1,000/- do 28.2.2017
Ingrid Weingartová – učitelka MŠ / pracovní úvazek 1,000/- od 1.3.2017
Mgr.Jana Březinová – učitelka MŠ / pracovní úvazek 1,000/
Čestmír Brázda – učitel MŠ / úvazek 0,300/
Všichni učitelé v MŠ byli plně kvalifikovaní.
Mgr.Hana Neumannová – asistent pedagoga v MŠ

Pro svůj provoz využívala mateřská škola vlastní zařízení v Komeniu ,školní dvůr,dětské
hřiště.Na vycházky chodila do zámeckého parku.
Další údaje o mateřské škole uvedeny v příloze – Výroční zpráva Mateřské školy
Jevišovice
d/Školní jídelna / počty strávníků podle stavu k 31.10.2016/ : 289
Počet dětí a žáků - strávníků: 244
Počet dospělých strávníků - pracovníků školy: 31
Počet cizích strávníků : 14
Pracovníci školní jídelny:
Marie Šťastná – vedoucí školní jídelny
Marie Hasmanová - kuchařka
Blanka Ratkovská - kuchařka
Iva Svobodová – pomocná kuchařka / pracovní úvazek 0,600 /
Provoz školní jídelny – v budově Komenia.
Správní zaměstnanci školy :
Květoslav Petříček – školník / pracovní úvazek 1,000/, topič / pracovní úvazek 0,500/
Lenka Kremláčková – hospodářka / pracovní úvazek 0,813/
Zdeňka Rožnovská – uklízečka v budově Komenia / pracovní úvazek 1,000/
Iva Svobodová – uklízečka v hlavní budově / pracovní úvazek 0,400/
Jaroslava Řiháčková – uklízečka v hlavní budově / pracovní úvazek 1,000/
Školská rada ve školním roce 2016/2017:
Ing.David Neuschl - předseda
MUDr.Renata Auerová
Mgr.Libor Rožnovský
Mgr.Lenka Kuklová
Mgr.Ivana Radová
Mgr.Jolana Karlová

Materiálně technické podmínky ve školním roce 2016/2017
V průběhu školního roku 2016/2017 došlo ve vybavení školy k dalším významným

vylepšením.Na přípojce kanalizace na školní kuchyni bylo zabudováno zařízení
Lipol,které má zadržovat tuky z odpadů.Do kanalizace byla také svedena voda
z okapů ze všech budov školy.V průběhu hlavních školních prázdnin došlo
k vymalování některých tříd v hlavní budově školy i v mateřské škole.Kompletně
byla vymalována školní tělocvična a všechno sociální zařízení v hlavní budově
a v budově Komenia.Třídy pro 2.stupeň, v hlavní budově, byly vybaveny novými
žákovskými lavicemi a židlemi.Byly zde doplněny nástěnky.Také ve školní jídelně
došlo k úpravám ve vybavení.Jsou zde nové jídelní stoly a k nim nové židle.U oken
v jídelně byly zhotoveny nové kryty na radiátorech a úhledné parapety pod okny .
Úpravou prošla i šatna učitelů,do které byly pořízeny nové šatní skříně.

Část II.
Výsledky výchovy a vzdělávání
/ na konci školního roku 2016/2017/
1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za 1.st.
stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem za 2.st.
stupeň
Celkem
za školu

Počet
žáků
28
21
36
22
13
34
116
5
23
121
21
113
17
19
23
19
19
22
18
15
77
75
198
188

Prospělo s
vyznamená
ní
28
20
29
22
12
24
13
10
13
104
87
6
65
11
6
7
13
3
30
27
134
114

Prospělo
bez (*)

Neprospě Opakují
lo bez (*)

0
1
70
110
86
10
17
26
11
12
18
811
125
12
45
44
62
70

0
00
00
00
00
00
00
10
02
30
02
42
4

0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
2

2.Hodnocení chování
Stupeň chování

1

Počet

198

% z počtu všech žáků
školy
100,00

Pochvaly a výchovná opatření :
Pochvala ředitele školy: 77 žáků
Pochvala třídního učitele: 40 žáků
Napomenutí třídního učitele: 1 žák
Důtka třídního učitele: 4 žáci
Důtka ředitele školy: 3 žáci
3.Celkový počet zameškaných hodin na škole za školní rok 2016/2017 činil 12 949
hodin, průměr na jednoho žáka je 65,40 hodin.

Část III.
Údaje o přijímacím řízení na střední školu
4 leté
studium

Gymnázia
6 leté
8 leté
studium
studium

SOŠ SOU Celkem:

Počty přijatých žáků
5

2

0

10

3

20

Vycházející žáci ve školním roce 2016/2017 a výsledky přijímacího řízení na střední školy:
1. Auerová Petra – Gymnázium Znojmo,Pontassievská
2. Čapounová Jana – veřejnosprávní činnost,SOŠ Moravské Budějovice
3. Divišová Jitka – ošetřovatel,SŠŘ Moravské Budějovice
4. Fialová Barbora – předškolní a mimoškolní vých.,SPGŠ Znojmo,Pontassievská
5. Heletej Michal – energetika,SPŠ Třebíč
6. Hochová Jana – stavebnictví,SPŠ Třebíč
7. Hoch Jan – energetika,SPŠ Třebíč
8. Levý Josef – bezpečnostně právní činnost,SPŠ MV Holešov
9. Líška Martin – Gymnázium Znojmo,Karla Polesného
10. Petříčková Kateřina – bytový architekt,SPŠ Světlá n.Sázavou
11. Provazníková Andrea – technik zpracování tiskovin,SŠ grafická Brno
12. Srb Jan – elektrotechnika,SŠT Znojmo,Uhelná
13. Straková Zuzana – pedagogické lyceum,Gymnázium Znojmo,Pontassievská
14. Tesař Štěpán – Gymnázium Znojmo,Karla Polesného
15. Valová Hana – kuchař- číšník,SŠŘ Moravské Budějovice
16. Šimáková Anna Marie – aplikovaná chemie,SPŠCH Brno
17. Anšlágová Nikola – Gymnázium Znojmo,Karla Polesného
18. Pospíchal Jan – opravář zem.strojů,SOŠ Znojmo,Dvořákova
Zápis žáků do I.třídy pro školní rok 2017/2018 se konal 25.4.2017
K zápisu se dostavilo a zapsáno bylo 26 žáků, u 7 z nich podali rodiče žádost o odklad
školní docházky. Rozhodnutí ředitele školy o odkladu povinné školní docházky obdrželo 7 žáků.
Třídní schůzky :
Na začátku školního roku 2016/2017 se během září konaly třídní schůzky třídních učitelů
s rodiči žáků svých tříd.Postupně se uskutečnily ve všech třídách..
Další třídní schůzky v rámci celé školy se v průběhu školního roku konaly :
9.11.2016
19.4.2017

Část IV.
Účast školy v soutěžích a olympiádách:





















Matematická olympiáda – v 6.-9.ročníku
Dějepisná olympiáda
Pythagoriáda – 6. a 7.tříd
Matematický klokánek
Liskulka – matematická soutěž pro 1.stupeň
Recitační soutěž
Dopravní soutěž mladých cyklistů – kategorie I. a II.
Krajská soutěž pěveckých sborů
Krajská soutěž divadelních souborů
Soutěž zdravotních hlídek
Znojemský slavíček
Dyslektická olympiáda
Okresní přebor smíšených družstev ve volejbalu - celoroční soutěž
McDonals cup ve fotbalu – kategorie A a B
Okresní přebor v přehazované
Okresní kolo ve vybíjené
Okresní kolo ve florbalu - 1.st.
Okresní kolo ve florbalu – 2.st.
Pohár rozhlasu v lehké atletice
Okresní přebor v lehké atletice
Lehkoatletická olympiáda pro 1.stupeň v Kravsku
Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Dračí lodě – okresní soutěž škol

Významné úspěchy žáků školy ve školním roce 2016/2017
Krajské kolo soutěže pěveckých sborů:
- mladší sbor – bronzové pásmo
- starší sbor – stříbrné pásmo
Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů:
- mladší kategorie – 2.místo
- starší kategorie – 3.místo
Okresní kolo soutěže mladých zdravotníků:
- 1.kategorie – 1.místo
- 2.kategorie – 2.místo

Krajské kolo soutěže mladých zdravotníků:
- 1.kategorie – 2.místo
Okresní kolo dyslektické olympiády:
- 1.místo – šestičlenné družstvo
Okresní přebor ve volejbalu smíšených družstev:
- 1.místo – celoroční soutěž
Okresní kolo Poháru rozhlasu v lehké atletice:
- starší žákyně – 2.místo
- mladší žáci – 3.místo
- mladší žákyně – 8.místo
- starší žáci – 7.místo
Okresní kolo ve florbalu O pohár senátora:
- mladší žáci – 5.místo
Okresní soutěž – dračí lodě:
- 10.místo
Okresní kolo soutěže recitátorů:
- 3.místo – Barbora Fialová / IX.třída/
- 5.místo – Adéla Hochová / IV.třída/
- 5.místo – Marek Mandát / IV.třída/
- 5.místo – Jan Srb / IX.třída/
Okresní kolo matematické olympiády 8.tříd:
- 4.místo - Jiřina Štěpánková
- 8.místo – Filip Nikrmaier
Okresní kolo – matematický klokan – 9.tříd:
- 10.místo – Martin Líška
Matematická soutěž Liskulka:
- 1.ročník – 12.místo – Vojtěch Rožnovský
- 4.ročník – 2.místo – Marek Mandát
- 5.místo – David Dufek
- 5.ročník – 6.místo – Mojmír Tesař
Okresní přebor v lehké atletice mladších žáků:
- 1.místo – Tomáš Heletej,hod míčkem
- 3.místo – Tomáš Heletej,běh na 150 m
- 2.místo – Šimon Neuschl,běh na 150 m
- 3.místo – Natálie Vorbisová,hod míčkem
- 2.místo – Veronika Bočková,běh na 150 m

Odznak všestrannosti olympijských vítězů:
- celkem plnilo - 148 žáků
- diamantový odznak – 2 žáci
- zlatý odznak – 11 žáků
- stříbrný odznak – 24 žáků
- bronzový odznak – 47 žáků
Lehkoatletická olympiáda pro 1.stupeň v Kravsku:
- zlatá medaile – 6x
- stříbrná medaile – 7x
- bronzová medaile – 4x
Akce organizované školou pro žáky v průběhu školního roku 2016/2017
Záchranná stanice Ikaros – ptáci
- účast – celá škola

9.9.2016

Historie Jevišovic – beseda
- účast - III. - IX.třída

23.9.2016

Návštěva Vídně
- vybraní žáci VII.-IX.třída

27.9.2016

Beseda se spisovatelkou p.Martinou Bittnerovou
- účast- III.- IX.třída

5.10.2016

Beseda o pravěku – IV.AB třída

12.10.2016

Planetárium Brno – I.AB,II.,III.třída

24.10.2016

Vyhlášení vítězů soutěže - Jižní Morava čte

8.11.2016

Divadlo Paravánek – I.A,B třídy

10.11.2016

Edukační program Znojno – návštěva podzemí
- I.A,B a III.třída

11.11.2016

Mikulášská nadílka –celá škola

5.12.2016

Edukační program Znojmo – návštěva muzea
- VIII.třída

6.12.2016

Vánoční turnaj dvojic ve volejbalu

7.12.2016

Návštěva kina ve Znojmě – 1.stupeň

15.12.2016

Návštěva kina ve Znojmě – 2.stupeň

19.12.2016

Vánoční koncert,jarmark – celá škola

21.12.2016

Vánoční výstava – družina,keramický kroužek

21.12.2016

Třídní vánoční besídky – celá škola

22.12.2016

Vánoční turnaj v přehazované – 1.stupeň

22.12.2016

Školní ples

6.1.2017

Lyžařský kurz školy
- zájemci z V.-IX.třídy

21. -27.1.2017

Pasování na písaře
- I.A,B třída

7.2.2017

Tvůrčí psaní
- II. – IX.třída

17.2.2017

Čtenářská gramotnost tvořivě
- I.A,B a III.třída

20.2.2017

Planetárium Brno
- II. A IV.A,B třida

6.3.2017

Listování – celá škola

10.3.2017

Vida Brno
- V.- VII.třída

23.3.2017

Divadelní představení – Africká pohádka – 1.stupeň
-Voskovec a Werich – 2.stupeň 12.4.2017
Vida Brno
- III.,VIII.,IX.třída

21.4.2017

Koncert ke Dni matek

5.5.2017

Ekovýchova –Tonda obal na cestách
- všechny třídy

22.5.2017

Louka plná dětí – Znojmo
- účast II. a III.třída

24.5.2017

Zábavný týden - celá škola
- organizoval žákovský parlament

22.5.-26.5.2017

Den dětí – celá škola

1.6.2017

Fotografování - celá škola

13.6.2017

Jevišovický hlas – přehlídka pěveckých sborů
17.6.2017
- organizovaly paní učitelky Jolana Karlová,Ivana Peksová

Relace do školního rozhlasu – významné dny v průběhu školního roku
- žáci 9.ročníku
- organizovala paní učitelka Kateřina Neuschlová
/viz.příloha/
Pasování prvňáků na čtenáře na městském úřadě
24.6.2017
- organizovaly paní učitelky Petra Vaňková a Eva Petříčková
Lízátkový běh
16.6.2017
- zúčastnili se všichni žáci 1. – 5.ročníku a děti z mateřské škol
organizovala paní učitelka Markéta Vajčnerová
Olympijský den – všichni žáci 1.stupně
- organizovala paní učitelka Markéta Vajčnerová

27.6.2017

Olympijský den
– zúčastnili se všichni žáci 2.stupně
- organizoval pan učitel Jan Vajčner

28. 6.2017

Výstava prací žáků ke konci školního roku
- připravila paní učitelka Hana Zeiserová

27.-29.6.2017

Výstava keramiky a výtvarných prací školní družiny
- připravila paní vychovatelka Lenka Nováková
Školní akademie / program v příloze/
- vystoupení pro žáky školy a pro veřejnost
- organizoval pan učitel Jan Vajčner

29.6.2017

Předplatné pro 2.stupeň – MD ve Znojmě – 3 představení v průběhu škol.roku
- organizoval pan učitel Josef Fabík
Předplatné pro 1.stupeň - MD ve Znojmě – 5 představení v průběhu škol.roku
- organizovala paní učitelka Jolana Karlová
Výuka plavání
- od 7.9.2016, celkem 10 lekcí
- třídy II. a III.
Dopravní výchova
- 9.11.2016,celkem 5 lekcí v průběhu školního roku
- třídy IV.A , IV.B, V.

Projekty:
Spolupráce s městskou knihovnou v Jevišovicích
- všechny třídy 1. – 9.ročíku
- návštěva školní knihovny v průběhu školního 2 x
Volba povolání – prezentace SOU Přímětická,Znojmo
- pro IX.třídu

Vánoční tradice
- VII.třída
Spojování generací
- spolupráce tříd 1.stupně s Domovem pro seniory v Jevišovicích v průběhu
celého školního roku
Zábavný týden
- 22.5.-26.5.2017,organizoval školní parlament
Zdravé zuby - 1.stupeň – plnění v průběhu školního roku
Ovoce do škol – žáci 1.stupně zdarma dostávali po celý školní rok jednou týdně
ovoce
Školní mléko – po celý školní rok si mohli žáci zakoupit dotované mléčné výrobky
Sběr starého papíru – Sbíráme s panem Popelou:
- 24.10.2016
- 21.3.2017
- 8.6.2017
- celkem odevzdáno 18 750 kg – celkové umístění v okrese Znojmo – 6.místo
Úrazovost ve školním roce 2016/2017:
- celkem - 13 úrazů
- odškodněné úrazy – 8 x
Akce organizované pro veřejnost:
25.10.2016 Podzimní tvoření v Domově pro seniory – III.třída
4.12.2016
Adventní koncert pěveckých sborů ve Slatině
13.12.2016 Vánoční pečení v Domově pro seniory – II.třída
16.12.2016 Vánoční koncert pěveckých sborů v Boskovštejně
21.12.2016 Vánoční koncert pěveckých sborů v Jevišovicích
6.1.2017
Školní ples – restaurace Sýpka
30.3.2017
Tvoření v Domově pro seniory – II.třída
4.4.2017
Společné tvoření v Domově pro seniory – I.A,B třída
6.4.2017
Velikonoční tvoření v Domově pro seniory - III.třída
26.4.2017
Pálení čarodějnic v Domově pro seniory – I. – III.třídy
5.5.2017
Koncert ke Dni matek
1.6.2017
Průvod masek městem – oslava Dne dětí
17.6.2017
Koncert pěveckých sborů na nádvoří zámku –Jevišovický hlas
29.6.2017
Školní akademie
Také ve školním roce 2016/2017 spolupracovala škola se soukromou hudební školou
p.učitelky Lenky Šťastné.Školu navštěvovalo 46 žáků.Učili se hře na zobcovou flétnu,
elektrické varhany a kytaru.
Ve školní keramické dílně umožnila škola pracovat keramickému kroužku pro
veřejnost.Ve škole probíhala také výuka anglického jazyka pro dospělé.Ve školní
tělocvičně cvičily oddíly Sokola Jevišovice.V zimním období zde probíhala příprava
žákovských oddílů Fotbalu Jevišovice.V sále Komenia se scházel divadelní
soubor jevišovických ochotníků.Svá utkání v soutěžích zde odehrály dva oddíly stolního
tenisu.

V rámci sociální a osobnostní výchovy se škola podílela na těchto sbírkách :
Život dětem – podpora speciálních oddělení v dětských nemocnicích
Chrpa – podpora léčby dětí pomocí hypoterapie

Činnost školního sportovního klubu:
-školní sportovní klub při ZŠ a MŠ Jevišovice je členem AŠSK České republiky a
zúčastňuje se jejich soutěží organizovaných v různých sportech.
Činnost Sdružení rodičů při Základní škole Jevišovice:
- organizace třídních schůzek – 19.11.2016 a 19.4.2017
- pomoc při organizaci školního plesu
- zajištění odměn úspěšným žákům na konci školního roku
- financování dopravy na exkurze a divadelní představení
- příspěvek žákům na lyžařský zájezd
- financování dopravy žáků na soutěže

Zájmové kroužky ve školním roce 2016/2017
název:

vedoucí:

Dyslektický – 1.stupeň
Dyslektický – 2.stupeň
Dopravní - 4.-9.r.
Angličtina - 2.r.
Anglická konverzace - 8.-9.r.
Zábavná matematika – 1.stupeň
Zábavná matematika – 2.stupeň
Výtvarný - 2.-5.r.
Divadelní - 4.- 9.r.
Badminton - 4.-9.r.
Sportovní - 2.-5.r.
Sportovní – 1.r.
Volejbal - 8.-9.r.
Volejbal – 6.-7.r.
Florbal - 2.-5.r.
Florbal - 6.-9.r.
Taekwondo - 2.-9.r.
Mažoretky - 1.-9.r.

p.uč.Ivana Radová
p.uč.Hana Zeiserová
p.uč.Lenka Líšková
p.uč.Lenka Líšková
p.uč.Kamila Jordánková
p.uč.Petra Vaňková
p.uč.Milada Zavadilová
p.uč.Eva Petříčková
p.uč.Jolana Karlová
p.Petr Karl
p.uč.Markéta Vajčnerová
p.uč.Petra Vaňková
p.řš.Jan Vajčner
p.uč.Jindra Sokolová
p.uč.Josef Fabík
p.uč.Josef Fabík
p.Eduard Liška
p.Reháková Jaroslava

Celkem pracovalo v 18 kroužcích 231 žáků.
Zájmové kroužky : dopravní,výtvarný,sportovní kroužky,volejbal,florbal,angličtina,
badminton - pracovaly pod SVČ Znojmo
mažoretky - pod ZŠ Mor.Budějovice,Havlíčkova
taekwondo - pod Sokolem Jevišovice
dyslektický,divadelní,zábavná matematika - pod školou

Žákovský parlament
Z každé třídy byli do žákovského parlamentu delegováni dva žáci.Parlament se scházel
s ředitelem školy v průběhu školního roku pravidelně každý druhý měsíc.Žáci přinášeli do
školního parlamentu řadu zajímavých podnětů na zlepšení prostředí školy a aktivit
školy.Organizace zábavného týdne byla celá v kompetenci školního parlamentu
a celá akce byla velmi úspěšná.

Část V.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
V průběhu školního roku 2016/2017 absolvovali učitelé v rámci DVPP tato školení :
Školení k tvorbě IVP – p.učitelka Neuschlová
Seminář matematiků – p.učitelky Dohnalová a Zavadilová
Aktiv výchovných poradců – p.učitelka Neuschlová
Seminář – Drobné hry v mladším školním věku – p.vychovatelka Nováková
Seminář – Školní mentoring – p.učitelky Dohnalová a Neuschlová
Čtenářská gramotnost tvořivě – p.učitelky Sokolová,Petříčková,Vaňková
Čtenářská gramotnost zábavně – p.učitelky Sokolová,Petříčková,Vaňková
Práce v Bakaláři – p.učitelky Dohnalová,Sokolová,Vaňková
Sociálně právní ochrana – p.učitelka Neuschlová
Hry nápady a náměty s přírodovědným zaměřením – p.učitelky Sokolová,Vaňková
Seminář – Hranice pro děti a rodiče – p.učitelky Radová a Vajčnerová
Spolupráce pedagoga a asistenta ped. – p.učitelky Sokolová,Vaňková,Petříčková
Přirozené zdroje el.napětí – p.učitelka Dohnalová
Biologicko-geografická exkurze – p.učitelky Dohnalová,Líšková

Část VI.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním roce 2016/2017
Typ postižení
Vývojové poruchy učení
Vývojové poruchy učení
Vývojové poruchy učení
Vývojové poruchy učení

Ročník
1.
4..
6..
8.

Počet žáků
2
6
4
4

Celkem

.

16

Pro všechny žáky se speciálními vzdělávacími potřebami byly vypracovány individuální
vzdělávací plány.

Péče o nadané žáky :
Naše škola se tradičně věnuje talentovaným žákům.Těmto žákům se učitelé věnují
individuelně zadáváním náročnějších ůkolů ve vyučovacích hodinách a dále jejich
přípravou do různých soutěží a olympiád,kterých se v průběhu školního roku talentovaní
žáci úspěšně zúčastňují.
Environmentální výchova
---------------------------------Koordinátorkou environmentální výchovy ve školním roce 2016/2017 byla paní učitelka
Kateřina Neuschlová,V průběhu školního roku postupovala škola podle celoročního
plánu EV.
Škola je zapojena do projektů Ekoškola a Recyklohraní ,v rámci kterého se žáci učí
třídit odpad.Velká pozornost je věnována šetření elektrickou a tepelnou energií a také
vodou. Ve škole je organizován sběr vyřazených baterii a vyřazených přístrojů.
Po celý školní rok se žáci starali o čistotu a pořádek v okolí školy.Organizaci a kontrolu
zajišťovala paní učitelka Markéta Vajčnerová.Škola se podílela i na udržování pořádku na
fotbalovém hřišti,víceúčelovém hřišti a volejbalovém hřišti v parku.
Na Den Země žáci vyčistili od odpadků zámecký park, les okolo přehrady a údolí kolem
řeky Jevišovky.Ve školním roce 2016/2017 proběhl na škole třikrát sběr starého
papíru,který je organizován ve spolupráci s firmou ASA, pod názvem Sbíráme s panem
Popelou .Tyto sběry organizovala paní učitelka Eva Dohnalová.
O květinovou výzdobu ve školní budově pečovala děvčata z 8. A 9.ročníku pod vedením
paní učitelky Hany Zeiserové.
Přehled projektů zaměřených na environmetální výchovu,které proběhly na škole ve
školním roce 2016/2017:
4.10.2016 – Den zvířat
7.10.2016 – Středisko EV Chaloupky – třídy IV.A,IV.B,V.
20.10.2016 – Den stromů
24.10.2016 – Sběr papíru
3.11.2016 – Středisko EV Chaloupky – třídy VI. a VII.
21.3.2017 – Sběr papíru
22.3.2017 – Den vody
1.4.2017 – Den ptactva
28.4.2017 – Den Země
3.5.2017 – Den Slunce
8.5.2017 – Sběr papíru
22.5.2017 – Tonda Obal na cestách
5.6.2017 - Den životního prostředí – celá škola
8.6.2017 - Sběr papíru – celá škola
Preventivní programy v rámci prevence sociálně patologických jevů:
7.12.2016 – Sociometrické měření ve IV.B třídě
3.10.2015 - Sociometrické měření klimatu VI.třídy
15.6.2017 – Přednáška o drogách 6.- 9.r.

Exkurze:

24.10.2016 – Planetárium Brno – 1. a 3.r.
11.11.2016 – Znojemské podzemí – 1. a 3.r.
6.3.2017 – Planetárium Brno – 2. a 4.r.
23.3.2017 – Vida Brno – 5. – 7.r.
21.4.2017 – Vida Brno – 3.,8.,9.r.
11.5.2017 – Úřad práce Znojmo – 8.r.
14.6.2017 – Neživá příroda Znojma – 9.r.
26.6.2017 – Zemědělská farma u Aurů – 1.r.
Autoevaulace školy
------------------------Ve školním roce 2016/2017 se škola zaměřila na takové metody a formy práce se žáky
ve vyučovacích hodinách,které je aktivizují ke školní práci.Patřil sem důraz vyučujících
na vzájemnou spolupráci mezi žáky,práci ve skupinách,diskuze se žáky nad problémy.
Vyučující se zaměřovali na efektivní využívání času ve vyučovacích hodinách.Žáci
mají stále problémy s využitím získaných poznatků v jiných předmětech.Zlepšila se práce
předmětových komisí a metodického sdružení.Mělo to velmi pozitivní dopad na sjednocení
kriterií hodnocení žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech.
Stále se projevují nedostatky v porozumění čtenému textu.U řady žáků jsou nedostatky
i v pečlivé práci.To se potom odrazí v úspěšném či neúspěšném plnění plnění testů.
Ve školním roce 2016/2017 prošli žáci naší IX.třídy národním testováním.V testu
studijních předpokladů dosáhli 52,72 % úspěšnosti,v testu z matematiky 51,28% úspěšnosti a z jazyka českého byli úspěšní ze 49,72 %.Své dobré výsledky potvrdili žáci i
při přijímacích zkouškách na střední školy,jimž se letos museli podrobit všichni uchazeči
o studium na těchto školách.Všichni naši žáci byli bez problémů přijati na vybrané
školy a potěšující je i to,že byli mezi přijatými žáky na předních místech.
Zajímavým testováním prošli i žáci VIII.třídy, jimž byl společností Scio předložen test
na zjišťování dovedností pro základní školu.Test zjišťoval formou praktických úloh nejdůležitější dovednosti – schopnost řešit problémy,komunikovat,rozvíjet vztahy a pracovat
s informacemi.Každý žák obdržel vyhodnocení svých výsledků.Tyto výsledky byly
zajímavé, jak pro rodiče žáků, tak i pro jejich vyučující.
V uplynulém školním roce se škola zaměřila na vyžadování důsledného plnění školního
řádu ze strany žáků.Z výsledků hodnocení chování žáků na konci školního roku lze usuzovat na zlepšení v této oblasti.Celkově jsou žáci naší školy veřejností při různých
aktivitách,exkurzích,výletech,lyžařském kurzu,kulturních vystoupeních hodnoceni velmi
kladně.

Vedlejší hospodářská činnost (obědy - cizí strávníci) r. 2016
Platy zaměstnanců
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Převody FKSP
Nemocenská
Kooperativa
Mat. náklady (potraviny, materiál, mat. pro hygienu a úklid, časopisy,
DDHM)
DDHM
Elektrika
Voda
Plyn
Opravy
Cestovné
Služby
Ochranné pomůcky

31 969,00
7 990,00
2 879,00
479,54
0,00
131,00
51 252,10

Celkem

Náklady ŠJ za rok 2016
ŠJ (Kč)
5038
5131
5132
5136
5137
5139
5151
5153
5154
5156
5161
5162
5163
5167
5168
5169
5171
5172
5173
5179
5909
9551
5011
5031
5032
5342

Ostatní pov.poj.KOOPERATIVA
Potraviny
Ochranné pomůcky
Knihy, učební pomůcky, tisk
DDHM
Nákup ostatního materiálu
Voda
Plyn
Elektrická energie
Paliva
Služby pošt
Služby radiokom a telekomunikací
Služby peněžních ústavů
Školení a další vzdělávání
Služby zpracování dat
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Programové vybavení
Cestovné
Nemocenská
Pojištění a ost neinv výd -kooper
Odpisy
Platy
Sociální
Zdravotní
FKSP
Celkem

Jevišovicích

25.9.2017

2 729,00
16 097,30
3 600,88
984,00
34 164,00
11 301,09
20 415,99
68 573,04
78 677,88
2 236,89
5 929,00
1 977,75
4 253,57
10 017,16
39 089,95
909,14
1 292,00
16 452,00
663 933,00
166 475,00
59 938,00
9 978,39
1 219 025,03

0,00
3 815,89
710,77
2 086,02
660,05
23,86
2 495,51
168,12
-----------------104 660,86

