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Základní údaje o škole
Název školy:

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace
Sídlo:
Na Brněnce 1/545
664 91 Ivančice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO:
70 918 767
Zřizovatel:
Sídlo:

Město Ivančice
Palackého náměstí 6/196
664 91 Ivančice
Právní forma: obec
IČO:
00 281 859
Ředitel školy:

Mgr. Tomáš Chytka

Škola sdružuje: 1. Základní škola
2. Školní družina
Telefon:

546 451 236

Fax:

546 451 236

E-mail:

reditel@zstgmivancice.cz

Webové str. školy: www.zstgmivancice.cz
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Cíle základního vzdělávání
Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich
základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené
problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené
hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a
duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu
s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém
profesním uplatnění.
Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) - § 44.

Vzdělávací program
Na Základní škole T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okr. Brno-venkov bude ve školním
roce 2015/2016 vyučováno ve všech ročnících podle vzdělávacího programu „Školní
vzdělávací program pro základní vzdělávání“ (platný od 1.9. 2013).
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Organizace školního roku 2010 – 2011 na ZŠ T. G. Masaryka v Ivančicích

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne na základní škole v úterý
1. září 2015.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. ledna
2016.
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016.
Vyučování v I. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. února 2016.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne připadají na 29. únor – 6. březen 2016.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016.
Období školního vyučování ve II. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2016 do středy 31. srpna 2016.
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.
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Zpráva o umístění tříd a stavu zaměstnanců školy k 1. 9. 2015
Všechny třídy i tři oddělení školní družiny jsou umístěny v naší školní budově.
Ve školním roce 2015/2016 bude výuka probíhat celkem ve 22 třídách:
I. stupeň - 10 tříd
II. stupeň. - 12 tříd
Výuku na ZŠ T. G. Masaryka zajišťuje celkem 32 učitelů včetně ředitele a zástupkyně ředitele
školy (4 učitelé vyučují na snížený úvazek).
Při výuce budou vypomáhat 3 asistentky pedagoga.
Ve ŠD budou pracovat 3 vychovatelky.
Ekonomické práce a administrativu zajišťuje 1 pracovnice.
Úklid a službu na vrátnici školy provádí 6 správních zaměstnanců včetně školníka.
Stravování žáků a učitelů je zajištěno ve školní jídelně mezi základní školou a gymnáziem
(samostatný správní subjekt).
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Plán na školní rok 2015 – 2016
Vedení školy zajistí, aby byly splněny všechny požadavky vyhl. č. 48/2005 Sb. o základním
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky – musí být dodržen
minimální počet hodin učebního plánu podle vzdělávacích programů pro jednotlivé ročníky,
délka vyučovací hodiny je 45 minut, přestávky budou trvat 10 minut, hlavní 20 minut. Přestávka
mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 60 minut.

I. Vyučování
- zajištění všech požadavků na kvalitní vyučovací hodiny
(odbornost, učebnice, osnovy)
- vypracovat tematické a časové plány
- provést opakování učiva probraného v minulém šk. roce
- v rámci předm. komisí stanovit požadavky na žáky
(učivo, sešity, pomůcky), koordinovat práci členů předm.
komise, vyměňovat zkušenosti
- pečlivě se připravovat na každou hodinu
- důsledně dodržovat délku vyuč. hodiny
- věnovat pozornost slabším a problémovým žákům
( individ. přístup), ale také talentům (soutěže, olympiády zajistit vyšší účast žáků)
- snažit se o zavádění nových metod a forem ve školní práci
využití odb. lit.
- uplatňovat mezipředmětové vztahy
- diferencovat ve vyučovacích hodinách (otázka základního
učiva), koordinace v paralelních třídách
- připravit žáky 5. a 9. roč. k přijímacímu řízení
- věnovat pozornost žákům se specif. vývoj. poruchami
(spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou )
- využívat odborných institucí k dalšímu vzdělávání a tím ke
zkvalitňování výuky (semináře a školení NIDV Brno, NIDV
Jihlava, PPP Brno, SSŠ Brno)
- studovat odbornou literaturu a využívat ji ve vyuč. hod.
- připravit plán exkurzí a vycházek
- využívat žák. knížek k posílení zájmu o výsledky ve škole,
pravidelně kontrolovat ŽK
- provádět kontrolu žák. vědomostí a písemností
- sledovat a kontrolovat úroveň kvality pedagogického procesu
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VŠ
všichni uč.
všichni uč.
předs. př.
kom., všichni uč.
všichni uč.
všichni uč.
TU, všichni uč.

všichni uč.
všichni uč.
všichni uč.
I. st. TU 5. r.
II. st. uč.M,Čj
všichni uč.

všichni uč.
všichni uč.
TU,všichni uč.
TU, všichni uč.
VŠ
VŠ

II. Výchovná část
- od prvních dnů školního vyučování vytvářet ve třídách klidné
prostředí a správné návyky žáků
- provést úvodní proškolení k BOZP, průběžně provádět v
průběhu šk. roku
- seznámit žáky se školním řádem, vyžadovat jeho plnění
- snažit se o to, aby žáci chodili do školy rádi, ale netolerovat
přestupky proti škol. řádu
- věnovat pozornost problémovým žákům (snažit se pomoci,
důsledně kontrolovat absenci, ihned hlásit záškoláctví)
- vést žáky k vlastenectví a k pokrokovým tradicím
( škola T. G. Masaryka )
- vytvářet správné vztahy žáků k dospělým, mezi sebou,
věnovat pozornost společenskému chování
- vytvářet podmínky pro správné výchovné působení školy
a rodiny
- vytvářet příznivé podmínky pro práci školy na veřejnosti
(informovanost, spolupráce se škol. komisí)
- podporovat zájem dětí v oblasti zájmové činnosti
(kroužky při naší škole, SVČ, oddíl kopané, oddíl házené)
- věnovat pozornost volbě povolání u žáků, kteří končí
školní docházku
- v rámci třídy rozvíjet činnost třídní žákovské samosprávy
-.veřejně prospěšnou práci zaměřit na sběr papíru, šípků a
léčivých bylin
- podporovat vztah k přírodě
- podporovat a rozvíjet tělesnou výchovu (hodiny Tv, zájmová
činnost, tělovýchovné soutěže)
- podporovat a rozvíjet estet. cítění žáků (pořádek ve třídách,
výzdoba třídy, výtv. práce, návštěva výstav)
- vytvářet u žáků správné pracovní návyky, vztah k práci
(Pp, Tp, Rv, Vv)
- výuku v oblasti výpočetní techniky zajistit tak, aby každý
žák při ukončení povinné školní docházky uměl tuto výpoč.
techniku uživatelsky ovládat
- zabezpečit plavecký výcvik žáků 2. a 3 roč.
- zajistit pobyt dětí na „škole v přírodě“
- zabezpečit lyžařský výcvik žáků 7. roč.
- s předstihem zajišťovat akce školy
- v rámci prevence zneužívání návykových látek:
- věnovat zvýšenou pozornost žákům s problémovým
vývojem a rizik. chováním
- sledovat projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy (šikanování, vandalismus,
patol. hráčství, brutalita aj) a navrhovat cílená opatření
- určit pracovníka pověřeného prováděním a koordinací
preventivních aktivit v oblasti návykových látek
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TU, všichni uč.
TU, uč. předm.
TU, všichni uč.
TU, všichni uč.
TU, všichni uč.
TU, všichni uč.
TU, uč. Ov, Rv
VŠ, TU, výbor SR
VŠ
vedoucí kroužků
VŠ,VP
TU, uč. Rv
TU
Sed, TU
uč. Př, Z, Rv, Ov
uč. Tv
Bub, TU, všichni uč.
TU, uč.Pč, Rv, Vv

Ně,Val
I. stupeň
I. stupeň
uč. Tv
VŠ, TU, vš. uč.

MP, VŠ, TU, vš.uč.

MP, VŠ, TU, vš. uč.
MP

- seznamovat žáky s vybranými preventivními mater.
- spolupracovat se zákonnými zástupci žáků při přípravě
a realizaci preventivních akcí
- uspořádat pro žáky přednášky pracovníků sociální a
protidrogové prevence
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MP, TU, uč. Ov, Rv
VŠ, všichni uč.
MP + instituce

III. Materiální zabezpečení

zajistit:
-

-

nákup potřebných učebnic a pracovních sešitů
Bul,Lud
nákup potřeb pro zajištění provozu (čistící prostředky pro
Ně,Ve,Bar
správní zaměstnance, potřebné věci do tříd, náplně do
kopírek, tiskáren, kancelářských potřeb, materiálu potřebného
k opravám aj.)
nákup stavitelných lavic a židlí pro 2 třídy (I. a II. stupeň)
VŠ
výměnu špatných a nevyhovujících uč. Stolů a židlí ve třídách VŠ
modernizace nábytku (sestavy skříní) ve třídách
VŠ
nákup koberců do odd. ŠD a do tříd I. st.
VŠ
nákup dalších učebních pomůcek pro jednotlivé sbírky
VŠ + uč.
nákup v oblasti ICT
VŠ + Inf.
výměna starých tabulí za nové – interaktivní
VŠ
nákup a výdej osobních ochranných prostředků pro
zaměstnance (dle kolektivní smlouvy)
Chy,Ve
potřebnou část rozpočtu na opravu didakt. techniky a elektroniky
VŠ
a dalších potřebných oprav
potřebnou část rozpočtu na pravidelné revize a služby v průběhu
roku
VŠ
podličování ve třídách a odb. učebnách
VŠ
modernizaci učebny dílen
VŠ + uč.
VŠ + uč.
nákup nářadí pro práci na školním pozemku
připravit na rekonstrukci umělohmotného povrchu hřiště
VŠ
realizovat výměnu podlahy a obložení v tělocvičně
VŠ
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Začlenění tematiky ochrany
vzdělávacích programů

člověka

za

mimořádných

událostí

do

K začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí budeme postupovat podle
těchto materiálů:
- Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do
vzdělávacích programů, čj. 12050/03-22,
- Ochrana člověka za mimořádných událostí – dodatek k učebním dokumentům pro základní
školy, střední školy, speciální školy a vyšší odborné školy, čj. 13 586/03-22.
Do učebních dokumentů bude tematika Ochrana člověka za mimořádných událostí zařazena
v rozsahu 6 vyučovacích hodin v každém ročníku.
Na I. stupni začlenění do učiva provedou třídní učitelé, na II. stupni učitelé Ov, Rv, Z, Ch, Př, F.
Pro potřebu učitelů je k dispozici metodická příručka „Ochrana člověka za mimořádných
událostí“, vydaná v březnu 2003 MV-generálním ředitelstvím Hasičského sboru České
republiky, brožura „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ (pro I. stupeň), brožura
„Ochrana člověka za mimořádných událostí“ (pro chemii a fyziku), brožura „Ochrana člověka
za mimořádných událostí“ (pro zeměpis).
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Dopravní výchova
V rámci vzdělávacího programu školy bude věnována trvalá pozornost tématům dopravní
výchovy a úkolům, které vyplývají z Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, která
byla schválena usnesením vlády č. 394 dne 28. dubna 2004 a následných usnesení.
Zároveň bude věnována pozornost vzdělávání učitelů v oblasti dopravní výchovy.
V rámci plnění úkolů v oblasti dopravní výchovy proběhnou na škole soutěže a besedy
zaměřené na bezpečnost dětí v silničním provozu.
I.stupeň

- výchovně dopravní akce pro 4. roč. – dopravní hřiště Oslavany
- soutěž v jízdě na koloběžkách (2. roč.)
- dopravní soutěž „Mladý cyklista“ (3.-5. roč.)
II. stupeň - dopravní soutěž mladých cyklistů (pravidla silničního provozu, jízda zručnosti,
jízda podle pravidel silničního provozu, oprava a údržba jízdního kola, první
pomoc při úrazu) - školní kolo
- okrskové kolo dopravní soutěže v Oslavanech
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Učební plán - I. stupeň ZŠ T. G. Masaryka Ivančice
- pro vzdělávací program „Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání“.

Vzdělávací
oblasti

Vzdělávací
obory

Český
jazyk
Cizí
jazyk
Matematika a její
aplikace
Informační a
komunikační technologie

Jazyk
a jazyková
komunikace

Člověk a jeho svět

Umění
a kultura
Člověk
a zdraví

Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Tělesná
výchova

Člověk a svět práce

Předmět
1.
Český
jazyk
Cizí jazyk

Ročník
Časová dotace
2.
3. 4.

9(2) 10(3) 8(1)
–

Matematika 5(1)

–

3

5(1)

5.

Celková
povinná
čas.dotace

7

7

35

6

41

3

3

9

–

9

20

5

25

1

–

1

12

3

15

12

–

12

5(1) 5(1) 5(1)
–

Minimální
Disp.
časová
hodiny
dotace

Informatika

–

–

–

1

Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Tělesná
výchova
Praktické
činnosti
Celkem

2
–
–

2
–
–

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

10

–

10

1

1

1

1

1

5

–

5

21

22

24

25

26

104

14

118

3(1) –
–
– 2(1) 2
–
2 2(1)
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Učební plán - II. stupeň ZŠ T. G. Masaryka Ivančice
- pro vzdělávací program „Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání“

Vzdělávací
oblasti

Vzdělávací
obory
Český jazyk

Jazyk
a jazyková
komunikace

Cizí jazyk
Další cizí
jazyk

Matematika a její aplikace
Informační a komunikační
technologie
Dějepis
Člověk
Výchova
a jeho svět
k občanství
Fyzika
Chemie
Člověk
a příroda
Přírodopis
Zeměpis
Hudební
výchova
Umění
a kultura
Výtvarná
výchova
Výchova
ke zdraví
Člověk
a zdraví
Tělesná
výchova
Člověk a svět práce

Předmět
Český jazyk
Anglický
jazyk
Francouzský,
Německý,
Ruský jazyk
Matematika

Ročník
Časová dotace
6.
7.
8.
9.
5(1)
4
4(1) 5(1)

Celková
Minimální
Disp.
časová
povinná
hodiny
dotace
čas.dotace
15
3
18

3

3

3

3

12

–

12

_

2(2)

2(2)

2(2)

_

6

6

4(1)

4

4

4

15

1

16

Informatika

1

–

–

–

1

–

1

Dějepis
Občanská
výchova
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Rodinná
výchova
Tělesná
výchova
Praktické
činnosti
Volitelný
předmět
Celkem

2

2

2

2(1)

1

1

1

1

11

1

12

2(1)
–
2
2

2
–
2
2

2
2
2(1)
1

1
2(1)
2(1)
2(1)

21

5

26

1

1

1

1
10

–

10

10

1

11

2

1

2

1

1(1)

1

1

_

2

2

2

2

2(1)

1

_

1

3

1

4

–

2

2

2

–

6

6

30

30

31

31

98

24

122
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Volitelné předměty ve šk. roce 2015/2016

7. ročník ( 2 hodiny )
- Práce s internetem
- Informační technika
- Konverzace v anglickém jazyce
- Příprava pokrmů

Mgr. Otmar Němec
Mgr. Jan Vala
Jitka Jakešová
Mgr. Helena Bílová

8. ročník ( 2 hodiny )
- Grafika na počítači
- Tvorba webových stránek
- Konverzace v anglickém jazyce
- Domácnost

Mgr. Jan Vala
Mgr. Otmar Němec
Jitka Jakešová
Mgr. Renata Zimmermannová

9. ročník ( 2 hodiny )
- Počítače v praxi
- Seminář z českého jazyka
- Seminář z matematiky
- Domácnost

Mgr. Jan Vala
Mgr. Eva Coufalová
Mgr. Zuzana Kubíková
Mgr. Dana Špidlíková
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Spolupráce s rodiči a se zřizovatelem – Školská rada
Zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) k 1. 1. 2006. Poněvadž funkční období školské rady je tříleté,
uskutečnily se koncem roku 2014 nové volby členů školské rady. Školská rada je tříčlenná a po
nových volbách ji tvoří zástupce rodičů (Mgr. Radek Musil - zástupce předsedkyně školské
rady), zástupce zřizovatele (Ing. Ivana Krejčová – zapisovatelka) a zástupce školy (RNDr.
Jaroslava Bulvová - předsedkyně školské rady).

Školská rada:
-

vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich
uskutečňování,
schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření,
projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům
vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
podává návrh na odvolání ředitele školy,
podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Schůzky školské rady ve škol. roce 2015/2016: říjen 2015, červen 2016.
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Spolupráce se zákonnými zástupci žáků – Sdružení rodičů
-

prostřednictvím výboru SR vytvářet dobré podmínky pro spolupráci s rodiči,
schůzky ředitele školy s výborem SR každý měsíc ( první nebo druhé úterý v měsíci ),
zorganizovat plénum rodičů ( říjen 2015 ),
na schůzi rodičů podat zprávu o škole ( ředitele školy ),
podat zprávu o hospodaření SR, stanovit příspěvky rodičů,
na třídních schůzkách informovat rodiče o prospěchu a chování žáků,
jakékoli závažné skutečnosti ( prospěch, chování, zdravotní stav ) ihned sdělit rodičům
projednat s výborem SR pomoc škole ( odměny za soutěže, sběry, nákup lyžařské
výstroje aj. ).
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Formou:
a) studia na vysoké škole – magisterské studium (získání kvalifikace – Jitka
Jakešová, Bc. Michaela Wognarová)

b) jedno a vícedenních seminářů pořádaných PF MU, NIDV (Národní
institut pro další vzdělávání) Brno, PPP Brno, SSŠ Brno a dalšími vzdělávacími
institucemi
c) MS - I. stupeň
PK - II. stupeň
d) studia odborné literatury
e) vzájemných hospitací

Podle výše přidělených finančních prostředků a na základě nabídky DVPP na rok 2015/2016
budou pedagogičtí pracovníci přihlašováni na kurzy a semináře DVPP.
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Plán práce metodického sdružení učitelů ve školním roce 2015 / 2016
Metodické sdružení učitelů 1.- 5. ročníku naplánovalo v letošním školním roce tyto akce:
Září:

- hodnocení uplynulého roku, sestavení plánu práce MS na školní rok 2015/2016
- účast 4. ročníků na výchovně dopravní akci v Oslavanech

Říjen:

- proběhnou závody na koloběžkách pro žáky 2. tříd

Listopad:

- oslavy - 85 let od založení ZŠ T.G.Masaryka

Prosinec:

- v předvánočním období proběhne den bez rozvrhu a vánoční besídky
- SVČ – vánoční dílny

Leden:

- hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. pololetí
- zápis žáků do 1. tříd na téma „Indiáni“
- návštěva dětí z mateřské školy v 1. třídách

Únor:

- ve 4. a 5. ročnících proběhnou zápasy ve vybíjené
- recitační soutěž
- kroužek „ Těšíme se do školy“ pro předškoláky zahájí svoji činnost

Březen:
Duben:

- matematická soutěž pro 2.třídy „Cvrček“ a pro 3.,4., a 5. třídy „Klokan“
- dopravní soutěž pro žáky 5. ročníků „Mladý cyklista“
- MC Donalďs Cup – fotbalová soutěž pro 4. a 5. třídy
- účast vybraných žáků z 1. – 5. ročníku na atletických závodech
- oslavy Dne Země – za poznáním přírody

Květen

-

soutěž pro 4. a 5. třídy v anglickém jazyce
minipřehazovaná
uskuteční se soutěž ve šplhu pro žáky 4. a 5. ročníků

Červen:

-

Den dětí – soutěže v netradičních sportovních disciplinách
Neslovický koláč – účast žáků 3. – 5. ročníků ve vybíjené
závěrečné hodnocení všech akcí metodického sdružení

V průběhu škol. roku 2015/2016 navštíví žáci 1. stupně divadelní představení v divadle
Polárka v Brně.
Všechny akce a soutěže byly schváleny metodickým sdružením dne 1.9.2015
Za průběh akcí odpovídají p. učitelky 1. stupně.
Obsazení tříd na 1. stupni:
1.A Mgr. Eibelová Markéta
2.A Mgr. Ludvová Hana
3.A Mgr. Valnohová Blanka
4.A Mgr. Skálová Eva
5.A Mgr. Tručková Evženie

1.B Mgr. Pelikánová Dagmar
2.B Mgr. Dvořáková Jarmila
3.B Mgr. Loudová Jarmila
4.B Mgr. Válková Veronika
5.B Mgr. Šacherová Dagmar
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Předmětové komise

Předsedové PK:

Český jazyk
Cizí jazyky
Matematika
Chemie – fyzika
Dějepis
Zeměpis
Přírodopis
Občanská a rodinná výchova
Tělesná výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Informatika
Met. sdružení I. st

-

M. Mašová
M. Wognarová
D. Sedlářová
H. Kabelková
E. Coufalová
J. Kocábová
M. Klečatská
Z. Lašová
J. Kocábová
H. Bílová
L. Bubeníková
M. Klečatská
O. Němec
H. Ludvová

Hlavní úkoly PK:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

koordinovat práci svých členů
napomáhat méně zkušeným učitelům
organizovat výměnu zkušeností
stanovit požadavky na žáky ( učivo, sešity, pomůcky )
sestavování společných prověrek
promýšlet a zavádět nové formy a metody práce
seznamovat učitele s novinkami v odborné literatuře, s novými pomůckami
provádět výběr základního učiva
stálou pozornost věnovat modernizaci vyučování, uplatňovat vědecké poznatky
s výchovným využitím
porovnávat tematické plány s ŠVP
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Zájmové útvary na ZŠ T. G. Masaryka ve školním roce 2015/2016

Kroužek

Jméno učitele

Den

Hodina

Třídy

Aerobik

Ludvová

úterý

13.30-14.30

2. - 5.

Dovedné ruce

Dvořáková
Bílová

čtvrtek

13.30-15.00

1. - 5.

Angličtina hrou

Loudová

úterý

13.15-14.00

2.

Sportovní hry

Kubíková

středa

14.30-15.25

1. - 2.

Sportovní hry

Kubíková

středa

15.30-16.30

3. - 5.

Happy house

Jakešová

středa a čtvrtek

Flétna

Valnohová

středa

13.15-14.00

3.

Flétna

Válková, Skálová

středa

13.15-14.00

4.

Zpěvánek

Pelikánová, Tručková

středa

13.30-14.15

2. - 9.

Těšíme se do školy

Šacherová,Eibelová

středa

od 2. pololetí

předškoláci

Zdravotní kroužek

Šacher

úterý - od 2. pol.

14.30-15.30

5.

20

13.15-14.00 2 skupinky z 1. roč.

Přípravný kroužek

Eibelová

středa

Od
2.pololetí

5.A

Kondiční cvičení

H. Kulašová

čtvrtek

17.00-18.30

1.- 5.

II. stupeň
Sportovní hry (dívky): J. Kocábová, P. Čapková
Sportovní hry (chlapci): T. Chytka
Stolní tenis: T. Chytka
Vaření: R. Zimmermannová
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Plán akcí, vycházek a exkurzí

1. ročník

Za 1.A Mgr. Markéta Eibelová, tř. uč.
Za 1. B Mgr. Dagmar Pelikánová, tř. uč.

Září: Vycházka do okolí školy - bezpečnost po cestě do školy, přecházení silnice,
křižovatky

Říjen: Vycházka do obory
Listopad: Návštěva MěÚ Ivančice - matrika
Prosinec: Vycházka do města, vánoční výzdoba
Leden: Vycházka do přírody a zimní sporty (dle klimatických podmínek: koulování,
stavění sněhuláků a sáňkování)

Únor: Bruslení – zimní stadion Rosice
Březen: Návštěva Policie ČR
Duben: Návštěva hasičů
Květen: Návštěva knihovny
Červen: Školní výlet, pochodové cvičení

Dle aktuální nabídky a možností budou žáci navštěvovat hudební, divadelní a filmová
představení a výstavy.
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Plán akcí, vycházek a exkurzí

Za 2.A
Za 2.B

2. ročník

Mgr. Hana Ludvová,tř.uč.
Mgr. Jarmila Dvořáková, tř.uč.

Září: Sledování dopravní situace v okolí školy - provoz na silnici, dopravní prostředky,
základní značky
Muzikál - Josef a jeho plášt – 30.9. 2015

Říjen: Divadelní představení Mach a Šebestová - divadlo Radost
Listopad: Planetárium Brno – Se zvířátky o vesmíru - 2.11. 2015
Prosinec: Vycházka do města - prohlídka betlémů - fara, kostel
Leden: Vycházka do zimní krajiny - hry v přírodě, stavění sněhuláků
Únor: Návštěva záchranné služby 1. pomoci v Ivančicích
Březen: Návštěva místní knihovny, beseda o knize
Duben: Památná místa Ivančic - vycházka do historického centra města
Květen: Majáles
Červen: Vycházka do přírody - pozorování života u vody, ve vodě a na louce
Školní výlet

Během roku budou dle aktuálních nabídek zařazovány k plánovaným akcím divadelní a
filmová představení v kině Réna a návštěvy výstav.
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Plán akcí, vycházek a exkurzí

Za 3.A

Mgr. Blanka Valnohová, tř.uč..

Za 3.B

Mgr.Jarmila Loudová, tř.uč.

3. ročník

Září: vycházka do historického centra Ivančic – významné osobnosti a budovy
města
preventivní program POLICIE ČR

Říjen: vycházka do přírody – proměny podzimní krajiny, sběr listů,
orientace v krajině
Listopad: PLANETÁRIUM BRNO, exkurze výstavy FAUNA MORAVY
Prosinec:vycházka do vánočního města, zvyky, tradice, betlémy
kino Réna - filmové představení
Leden: bruslení
Únor: vycházka do zimní přírody
Březen: návštěva knihovny – (BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY)
Duben: Den Země – soutěživé hry v terénu

Květen: vycházka do okolí školy – poznávaní lučních a zahradních květin
Červen: školní výlet - Moravský kras a jeho krásy
vycházka letní krajinou

Během roku budou dle aktuálních nabídek zařazovány návštěvy výstav, divadelních a
filmových představení.
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Plán akcí, vycházek a exkurzí

Za 4.A

Mgr. Eva Skálová, tř.uč..

Za 4.B

Mgr.Veronika Válková, tř.uč.

4. ročník

Září: Dopravní výchova – dopravní hřiště Oslavany.
Muzikál ZUŠ Oslavany – Josef a jeho plášť.

Říjen: Výstava chryzantém v Besedním domě.
Prosinec: Vánoční dílny SVČ.
Leden: Bruslení na stadionu v Rosicích.
Únor: Bruslení na stadionu v Rosicích.
Březen: Vycházka do jarní přírody – určování stromů a rostlin.
Exkurze na židovský hřbitov v Ivančicích.

Duben: Za poznáním přírody – vycházka na Rénu.
Květen: Naše krajské město – památky a zajímavosti města Brna.
Červen: Živá voda - Modrá u Velehradu, větrný mlýn Jalubí, Kovozoo- Staré Město u
Uherského Hradiště.
Pochodové cvičení do okolí Ivančic.

Během školního roku budou dle aktuálních nabídek zařazovány návštěvy výstav, divadelních a
filmových představení.
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Plán akcí, vycházek a exkurzí

Za 5.A

Mgr. Evženie Tručková, tř.uč..

Za 5.B

Mgr.Dagmar Šacherová, tř.uč.

5. ročník

Září: Návštěva planetária a hradu Špilberk
Říjen: Vida centrum – vědecko-zábavný park v Brně
Listopad: Vycházka do lesa- krmíme zvířátka
Prosinec: Vánoční dílny + vycházka do centra města, výzdoba města, kostela - tradice
adventu

Leden: Bruslení - 1. návštěva ledové plochy v Rosicích
Únor: Bruslení - 2. pobyt na ledové ploše v Rosicích
Březen: Návštěva knihovny
Duben: Den Země- soutěžní ekologické aktivity v okolí školy
Velikonoční dílny

Květen: Návštěva JEDU a Dalešické přehrady
Červen: Škola v přírodě

Během školního roku budou dle aktuálních nabídek zařazovány návštěvy výstav, divadelních a
filmových představení.
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Plán besed 2015/2016

I. + II. stupeň

1. r. (AB) Osobní bezpečí
.

p. Procházková

2. r. (AB) Kapka prevence

p. Procházková celoroční program

3. r. (AB) Dopravní výchova

p. Procházková

Popletené pohádky II

p. Ferdová

4. r. (AB) Dobrodružná cesta

p. Ferdová .

4. r. (AB) Dopravní výchova

Besip

5. r. (AB) Aby bylo ve třídě bezpečno (šikana)

p.Cupalová

5. r. (AB) Dopravní výchova

Besip

6.10.2015 v 8.hod.

6.10.2015 v 10.hod.

28.9.2015 2x 2h
2.10.2015 2x 2h

20.11.2015 2x 2h

6. r. (ABC) Aby bylo ve třídě bezpečno (šikana) p Cupalová 27.11.2015 2x 2h
4.12.2015 1x 2h
7. r. (ABC) Drogy – energetická bomba

p. Ferdová

12.10.2015 2x 2h
26.10.2015 1x 2h

8. r. ( ABC) Ach, ty vztahy

p. Ferdová

23.11.2015 2x 2h
30.11.2015 1x 2h

9. r. (ABC) Dopravní výchova

p. Procházková

Zájmy chráněné trestním zákonem

p.Ferdová
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26.10.2015 2x 1h

.

Plán akcí 2015/2016

II. stupeň

Český jazyk: Recitační soutěž
6. roč. návštěva knihovny v Ivančicích
7. roč. exkurze Slavkov
8. roč. exkurze Kralice
9. roč. exkurze Praha

Matematika: Pythagoriáda
Matematická olympiáda
Klokan
Přírodopis: Biologická olympiáda
Soutěž Mladý zahrádkář
Výtvarná výchova: 6. roč. – exkurze Moravská galerie Brno – Velikonoce
7. roč. – exkurze Moravská galerie Brno - Život v době hradů
8. roč. – exkurze Moravská galerie Brno – Tváří v tvář
9. roč. – výstava Alfons Mucha – KIC Ivančice
exkurze Jurkovičova vila Brno
Hudební výchova: soutěž - Hlas Brněnky
soutěž - Já písnička
pěvecká vystoupení: Den otevřených dveří
Školní akademie
Rozsvěcení vánočního stromu
Penzion
Nemocnice
Slavnosti chřestu
Rozloučení s 9. ročníky
Dějepis, Občanská výchova: 6. roč. - exkurze – Antropos, Brno
7. roč. – exkurze do Znojmo, Slavkov
8. roč. - exkurze Kralice, Náměšť nad Oslavou
Úřad práce Brno
9. roč. – exkurze Praha
Cizí jazyky: 8. roč. - akce Evropský den jazyků
7.- 9. roč. – tématický zájezd do Francie
Chemie, Fyzika: 8. roč. – exkurze Vidascience Brno
9. roč. – exkurze Vidascience Brno
exkurze IC JEDU
8. roč., 9. roč. – chemická soutěž
Informatika: soutěž „Co nevím, to si najdu“
soutěž „ Ukaž se“
exkurze do serverovny na „Seznam“ v Praze
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Tělesná výchova:
I. stupeň
Soutěž v jízdě na koloběžkách, nábor do házené a kopané (místní oddíly), soutěž ve šplhu,
Vánoční turnaj ve florbalu, bruslení žáků na zimním stadionu v Rosicích, McDonalds Cup pro
žáky 4.–5. roč. (malá kopaná), turnaj ve vybíjené 4. – 5. roč. – Preventan Cup, atletický trojboj
( atletické závody ), Minipřehazovaná, Den dětí, plavecký výcvik žáků 2. a 3.ročníku v bazénu
v Nové Vsi.
II. stupeň
Žáci se zúčastní sportovních akcí dle termináře AŠSK a akcí školy.
Soutěže AŠSK : fotbal, stolní tenis, florbal, halová kopaná, šplh, basketbal, házená, minifotbal,
volejbal, Pohár rozhlasu ( atletika ).
Soutěže jsou postupové ( okrsková, okresní, krajská a republiková kola ).
Akce školy : Vánoční turnaj ve florbalu a stolním tenisu, sportovní dopoledne ke „Dni dětí“.
Jiné soutěže : Coca – cola Cup ( kopaná ), Ivančická dvanáctiminutovka (vytrvalostní běh),
Memoriál J.Růžičky ( atletika ), Odznak všestrannosti olympijských vítězů ( OVOV ).
Žáci 7. ročníku se zúčastní LVVZ v Lipové Lázni v Jeseníkách:
I. turnus – leden
II. turnus – únor
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Kontrolní činnost
Září:
kontrola -

Počáteční kontrola všech pracovišť.
dokumentace tř. učitele – zavedení ( tř. kniha, tř, výkaz, kat. listy)
tematických a časových plánů
úrovně vyplnění žákovských knížek
tř. knih ( 1x za týden)
pořádku a čistoty ve třídách a v šatnách

Říjen:

kontrola -

třídních knih ( 1x za týden)
tříd z hlediska bezpečnosti a požární ochrany, jejich upravenosti
vykonávání dozorů na chodbách a ve ŠJ
práce zájmových útvarů
nástupu do vyučovacích hodin
plnění školního řádu
vyplňování údajů v „Knize úrazů“
vedení absence v třídních knihách
žákovských knížek

Listopad:

kontrola -

třídních knih ( 1x za týden)
vykonávání dozorů na chodbách a ve ŠJ
úklidu
nástěnek ve třídách
plnění učebních plánů a osnov
žákovských sešitů
plnění plánu hospitací
čtvrtletních kontrolních prací
počtu žáků zapsaných do škol. družiny ( skut. stav )
zápisů v knize závad

Prosinec:

kontrola -

tříd. knih ( 1x za týden)
vykonávání dozorů na chodbách a ve ŠJ
nástupu do vyučovacích hodin
upravenosti tříd
teploty tříd
odesílání „Záznamů o školních a pracovních úrazech“
plnění školního řádu
připravenosti LVVZ
uložení el. přístrojů a did. techniky před odchodem na zimní
prázdniny

Leden:

kontrola -

výkazu přes. hodin, stavu dovolených
třídních knih ( 1x za týden )
vykonávání dozorů na chodbách a ve ŠJ
plnění učebních plánů a osnov
úklidu
pracovní doby správních zaměstnanců
pololetních kontrolních prací
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-

klasifikace v předmětech ( četnost známek vyučujících )
práce tř. uč.
vysvědčení
knihy úrazů
požární knihy
vedení absence v tř. knihách

Únor:

kontrola -

třídních knih ( 1x za týden )
vykonávání dozorů na chodbách a ve ŠJ
žákovských knížek
pořádku ve třídách a šatnách

Březen:

kontrola -

třídních knih ( 1x za týden )
vykonávání dozorů na chodbách a ve ŠJ
nástupu do vyučovacích hodin
práce zájmových útvarů
úklidu
žákovských sešitů, výtvarných prací žáků
tříd a prostor z hlediska bezpečnosti a požární ochrany

Duben:

kontrola -

třídních knih ( 1x za týden )
vykonávání dozorů na chodbách a ve ŠJ
plnění učebních plánů
plnění plánu hospitací
vedení absence v tř. knihách
připravenosti školy v přírodě

Květen:

kontrola -

třídních knih ( 1x za týden )
vykonávání dozorů na chodbách a ve ŠJ
dodržování pracovní doby správních zaměstnanců
připravenosti školních výletů

Červen:

kontrola -

třídních knih ( 1x za týden )
vykonávání dozorů na chodbách a ve ŠJ
plnění učebních plánů a osnov
závěrečných kontrolních prací
čerpání FKSP
vysvědčení
odesílání „Záznamů o školních a pracovních úrazech“
uložení elektrotechniky před odchodem na hlavní prázdniny
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Přehled o žácích

Třída
1. A
1. B
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
5. B
6. A
6. B
6.C
7. A
7. B
7. C
8. A
8. B
8.C
9. A
9. B
9. C
Celkem

Celkem Chlapci Dívky
Třídní učitel
24
11
13 Mgr. Markéta Eibelová
23
10
13 Mgr. Dagmar Pelikánová
29
10
19 Mgr. Hana Ludvová
29
10
19 Mgr. Jarmila Dvořáková
27
9
18 Mgr. Blanka Valnohová
24
12
12 Mgr. Jarmila Loudová
21
9
12 Mgr. Eva Ruschková
20
10
10 Mgr. Veronika Válková
27
12
15 Mgr. Evženie Tručková
27
10
17 Mgr. Dagmar Šacherová
23
14
9 Mgr. Renata Zimmermannová
25
11
14 Mgr. Soňa Richterová
25
21
4 Mgr. Zuzana Kubíková
19
9
10 RNDr. Hana Kabelková
21
8
13 PhDr. Zdena Lašová
21
14
7 Mgr. Petra Čapková
21
14
7 Mgr. Jarmila Kocábová
21
12
9 Mgr. Dana Sedlářová
23
14
9 Mgr. Leona Bubeníková
22
12
10 Mgr. Eva Coufalová
21
13
8 Mgr. Monika Klečatská
19
9
10 Mgr. Helena Bílová
512
254
258
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Rozdělení pedagogických a organizačních funkcí
DRUH FUNKCE

JMÉNO PRACOVNÍKA

Ředitel školy

Mgr. Tomáš Chytka

Statutární zástupce + zástupce ŘŠ
Vedoucí učitelka - I. st.
Výchovný poradce
Vedoucí školní družiny
ICT koordinátor

RNDr. Jaroslava Bulvová
Mgr. Hana Ludvová
RNDr. Hana Kabelková
Květoslava Mattesová
Mgr. Otmar Němec
Mgr. Jan Vala
PhDr. Zdena Lašová
RNDr. Jaroslava Bulvová
Mgr. Hana Ludvová – I. st.
RNDr. Jaroslava Bulvová – II. st.
Mgr. Otmar Němec
Mgr. Jan Vala
Helena Veselá
RNDr. Hana Kabelková
Radek Bartejs

Metodik prevence
Koordinátor ŠVP
Sklad a evidence učebnic
Požární preventista
Bezpečnostní technik
Prac. pov. ved. FKSP
Vedoucí škol. poradenského pracoviště
Vedoucí správních zaměstnanců

Správcové sbírek
Květoslava Mattesová
Jarmila Dvořáková
Dagmar Šacherová
Evženie Tručková
Miluše Mašová
Miluše Mašová
Soňa Richterová
Zdena Lašová
Michaela Wonarová
Mgr. Helena Bílová
Mgr. Jarmila Kocábová
RNDr. Hana Kabelková
Mgr. Petra Čapková
Mgr. Dana Sedlářová
Mgr. Eva Coufalová
Mgr. Monika Klečatská
PhDr. Zdena Lašová
PhDr. Zdena Lašová
Mgr. Leona Bubeníková
Mgr. Jarmila Kocábová
Mgr. Renata Zimmermannová
Mgr. Monika Klečatská
Mgr. Zuzana Kubíková
Mgr. Helena Bílová

Kabinet škol. družiny
Kabinet I. stupně

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PhDr.

Kabinet českého jazyka
Učitelská knihovna
Žákovská knihovna
Kabinet něm. jazyka
Kabinet angl. jazyka
Kabinet ruského jazyka
Kabinet zeměpisu
Kabinet chemie
Kabinet fyziky
Kabinet matematiky
Kabinet dějepisu
Kabinet přírodopisu
Kabinet obč. výchovy
Kabinet rod. výchovy
Kabinet výtvarné výchovy
Kabinet tělesné výchovy
Kabinet vaření (škol. kuch.)
Kabinet pěst. prací
Kabinet branné výchovy
Kabinet hudební výchovy
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Kabinet technických prací
Kabinet dopravní výchovy
Kabinet pěveckého sboru
Velká uč. výpočetní techniky
Malá uč. výpočetní techniky
Kabinet výpočetní techniky
Školní poradenské pracoviště
Sbírka dys
Školník
Sekretariát
Ředitelna

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Otmar Němec
Otmar Němec
Helena Bílová
Jan Vala
Otmar Němec
Jan Vala
Markéta Eibelová
Markéta Eibelová
Radomír Bartejs
Helena Veselá
Mgr. Tomáš Chytka
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Přehled porad a schůzí – 2015/2016

IX.

X.

Pedagogické rady
Provozní porady

1.

Poradenské pracoviště

5.
5.

XI. XII.

I.

19.

21.

2.
30.
30.

4.

II.

1.
1.

III. IV.

7.

V.

VI. VII. VIII.

21.

22.

4.

2. 30.
30.
30.

4.

Instruktáže, školení

31.

Schůzky rodičů
Schůzka s výborem SR

30.

22. 11.*
29.

7.

21.

22. 24. 17. 19. 23. 29. 26. 24. 21.

Porady vedení – každý pátek
* 11.11. 2015 - Schůzka pro rodiče a žáky 5. a 9. ročníků se zástupci středních škol ( volba
povolání ).
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Zvonění - přestávky

Otevření školy pro žáky -

7. 35

Ranní desetiminutovka

-

7. 45 -

7. 55

1. vyučovací hodina

-

8. 00 -

8. 45

2. vyučovací hodina

-

8. 55 -

9. 40

3. vyučovací hodina

- 10. 00 - 10. 45

4. vyučovací hodina

- 10. 55 - 11. 40

5. vyučovací hodina

- 11. 50 - 12. 35

6. vyučovací hodina

- 12. 45 - 13. 30

7. vyučovací hodina

- 13. 40 - 14. 25

8. vyučovací hodina

- 14. 35 - 15. 20
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