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1. Charakteristika školy 

 
     Školní minimální preventivní program je vypracován pro Základní školu T. G. Masaryka. 
Jedná se o úplnou školu se sídlem Na Brněnce 1 v Ivančicích. Školu navštěvuje 455 žáků, 
z toho 224 na 1. stupni a 231 na 2. stupni. Výuku  zajišťuje 10 pedagogů 1. stupně a 19 
pedagogů 2. stupně. Ti se společně podílí na realizaci MPP. 
     Vzhledem k tomu, že naše škola je školou městskou, je zde zvýšené riziko výskytu 
rizikových projevů chování, a to zejména v oblasti záškoláctví, kouření a zneužívání 
návykových látek.  
 

2. Informa ční zdroje 
 
     ŠMP ke své práci využívá dostupnou odbornou a metodickou literaturu, internetové 
stránky, snaží se aktualizovat poznatky. Své informace a dokumenty uveřejňuje na webových 
stránkách školy ( www.zstgmivancice.cz, sekce Studium ). K dispozici je žákům elektronická 
schránka důvěry ( prevence@zstgmivancice.cz ). Důležitá sdělení jsou předávána také pomocí 
letáčků žákům, rodičům pak na třídních schůzkách i v elektronické podobě na stránkách 
školy. V letošním roce bude také zřízena nástěnka ŠMP, kde žáci najdou nejen informace, ale 
také soutěž o ceny.  
     Ke sdělení důležitých informací žákům během vyučování využíváme třídnické 
desetiminutovky ( třídní učitelé ) a hlášení školení rozhlasu ( ředitel a zástupce školy ). 
     Nedílnou součástí práce je také další vzdělávání. ŠMP i ostatní pedagogičtí pracovníci 
využívají nabídku školení a vzdělávacích programů, využívají odbornou pomoc 
specializovaných pracovišť a webových stránek věnovaných tématice rizikových projevů 
chování. V oblasti volnočasových aktivit spolupracujeme zejména se SVČ v Ivančicích. 
 

3. Cíle MPP: 
 

     Vzhledem k odchodu školního metodika prevence do penze a převzetí funkce novým ŠMP 
se v letošním školním roce zaměříme zejména na: 
 
KRÁTKODOBÉ CÍLE:  
 

a) zmapování náchylnosti žáků k rizikovému chování v jednotlivých ročnících 
     - soubor anket a dotazníků, na základě nichž bude vyhodnoceno riziko náchylnosti 
k jednotlivým jevům. 

b) zmapování reálných projevů rizikového chování v jednotlivých ročnících 
     - soubor anket a dotazníků, na základě nichž bude vyhodnoceno, které jevy jsou 
nejčastější a na které se tedy v příštích letech nejvíce zaměřit. 

c) zjištění zájmu o témata řešící problematiku rizikového chování 
     - soubor anket a dotazníků, na základě kterých zjistíme a vyhodnotíme, která 
témata žáci preferují, která je nejvíce zajímají a na jaké úrovni jsou jejich znalosti 
v jednotlivých oblastech 

d) zjištění úspěšnosti programů PP probíhajících v minulých letech 
           - na základě dotazníku bude zjištěno, jak efektivní a zajímavé jsou pro žáky 
programy, které žáci absolvují 
e) vypracovat komunikační systém na škole ( spolupráce zejména s třídními učiteli, 

vedením školy, výchovným poradcem a učiteli 1. a 2. stupně ) 
- KOMUNIKACE S ŽÁKY: v případě potřeby jsou k dispozici konzultační 

hodiny, ve kterých mohou žáci se svým problémem metodika navštívit. 
Obecné důležité informace budou sdělovány prostřednictvím třídních učitelů, 
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nástěnky ŠMP a webových stránek školy. K dispozici je také elektronická 
schránka důvěry. 

- KOMUNIKACE S TŘÍDNÍMI UČITELI: jedenkrát měsíčně na provozní 
poradě, v případě potřeby pak důležité informace budou sdělovány na osobních 
schůzkách a konzultacích a také prostřednictvím informačních letáčků. 

- KOMUNIKACE S OSTATNÍMI PEDAGOGY: jedenkrát na měsíčně na 
provozní poradě, prostřednictvím letáčků a v případě potřeby i formou osobní 
konzultace. 

- KOMUNIKACE S VEDENÍM ŠKOLY: jedenkrát měsíčně na pravidelných 
schůzkách před provozní poradou, v případě potřeby i častěji 

- KOMUNIKACE S RODIČI: prostřednictvím webových stránek školy, letáčků, 
písemných sdělení, elektronické schránky ŠMP a v případě potřeby formou 
osobní konzultace. 

 
DLOUHODOBÉ CÍLE:  
 
Pro žáky: 
• stanovit si správný žebříček hodnot 
• učit se řešit různé problémy bez „podpůrných“ látek 
• mít zdravé sebevědomí a vážit si sama sebe 
• umět čelit tlaku vrstevníků 
• umět říci „ne“ 
• naučit se rozlišovat dobré a špatné 
• zkvalitnit sociální komunikaci 
• schopnost zařadit se a obstát v kolektivu 
• zlepšovat mezilidské vztahy 
• umět se sebeovládat 
• znát zásady slušného chování 
• dokázat měnit špatné postoje 
• mít správný režim dne 
• umět správně trávit volný čas 
• znát centra pomoci 
• znát svá práva a povinnosti 
 
Pro učitele: 
• řešit s žáky problémy i na neformální úrovni 
• zajímat se o trávení volného času žáků 
• zvýšit informovanost v oblasti sociálně patologických jevů 
• podle možností zařazovat do výuky více témat spojených s problematikou sociálně 

patologických jevů 
• zapojit co nejvíce žáků do mimoškolních a volnočasových aktivit  
 
Pro metodika prevence: 
• zvýšit informovanost žáků a učitelů v oblasti sociálně patologických jevů 
• zapojit ve větší míře ostatní učitele do spolupráce na plnění MPP 
• informovat rodiče o strategii MPP a spolupracovat s nimi na jeho tvorbě 
• shánět odborné a metodické materiály související s problematikou 
• doplnit si odpovídající vzdělání ( 250 hodin specializačního studia ) 
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4. Realizace minimálního preventivního programu 
 

a) ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE  
 
- Zajišťuje preventivní programy podle plánu 
- Je k dispozici žákům, učitelům i rodičům v případě, že potřebují poradit s určitým 

problémem 
- Řeší ve spolupráci s vedením školy, výchovným poradcem a třídními učiteli rizikové 

situace 
- Účastní se školení a schůzek metodiků prevence 
- Zajišťuje informovanost žáků, učitelů a rodičů v oblasti prevence 
- Plní cíle MPP 
 
b) PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI  
 
- Všichni pedagogičtí pracovníci školy budou informováni o obsahu MPP, všech jeho 

součástech ( školní řád, krizové plány, metodické pokyny ) a o způsobu výměny 
informací mezi ŠMP a jimi. 

- Všichni třídní učitelé budou seznámeni s požadavky, které na ně v souvislosti 
s plněním MPP budou kladeny. 

- Všichni ostatní učitelé budou seznámeni se zařazením témat týkajících se prevence do 
ŠVP a plánů jednotlivých vyučovacích předmětů 

- ŠMP i ostatní pedagogičtí pracovníci budou v rámci možností využívat nabídek na 
další vzdělávání v souvislosti s problematikou prevence rizikových projevů chování. 

 
c) ŽÁCI  
 
- Žáci budou v rámci výuky určitých předmětů a preventivní strategie školy seznámeni 

s jednotlivými rizikovými projevy chování a způsoby, jak jim čelit ( viz bod 4.1.1 ). 
- Žáci se v jednotlivých ročnících zúčastní preventivních programů, které budou 

uskutečňovány ve spolupráci se specializovanými pracovišti a organizacemi                 
( viz příloha 1 ). 

- Žáci se účastní dotazníkových šetření, na základě kterých ŠMP vyhodnotí, kterým 
rizikovým projevům chování jsou na škole v daných ročnících žáci nejvíce vystaveni   
( viz příloha 2 ). 

- Žáci se účastní anket, na základě kterých ŠMP vyhodnotí, které preventivní programy 
jsou pro žáky přínosné, jaká témata jsou nejžádanější, jaká je informovanost žáků 
v problematice sociálně patologických jevů  ( viz příloha 3 ). 

- Žákům bude nabídnuta účast na doplňkových akcích, volnočasových a mimoškolních 
aktivitách v rámci nespecifické primární prevence. 

 
d) RODIČE 

 
Oblast primární prevence: 
 

a) informační servis pro rodiče 
Rodiče se mohou s obsahem MPP, se školním řádem, preventivní strategií školy a 
veškerými dokumenty týkající se prevence seznámit na webových stránkách školy. 
V případě zájmu mohou spolupracovat na tvorbě MPP. 
Na stránkách školy bude rodičům také nabídnut 

- poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb s ohledem na 
problematiku zvládání soc.nežádoucího chování u dětí 
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b) aktivní formy spolupráce s rodiči 

- přímá účast rodičů na preventivní strategii školy 
- kvalitní práce třídních učitelů směrem k rodičům 
- školní akce určené pro rodiče s dětmi 
- funkčnost poradenského systému školy (ŠMP, výchovný 

poradce, školní psycholog, externí poradenská činnost 
odborníka na škole) 

- v případě zájmu i přednášková činnost 
 

c) pasivní formy spolupráce s rodiči 
- písemná sdělení rodičům 
- distribuce informačních materiálů 

 
Oblast sekundární prevence: 
 

a) odborná pomoc rodičům (mino rámec školy) 
- besedy s rodiči žáků v určitém problému  
- poradenství (práce s jednotlivcem jako členem rodiny, 

rodinná terapie, malé rodinné intervence,  
zprostředkování léčby) 

                                                                                                                                            
 
4.1 Zapracování témat prevence do vzdělávacího procesu 
 

4.1.1 Preventivní činnost ve výuce 
 

1. stupeň 
 

Preventivní témata a programy jsou zařazovány v průběhu roku zejména v rámci  
výuky prvouky, přírodovědy, vlastivědy, tělesné výchovy. Prevence se uskutečňuje formou 
besed, rozhovorů, práce s pracovními listy a programů pořádaných spolupracujícími 
organizacemi. 
 
Ročník Předmět Témata týkající se prevence 
1. ročník Prv Dopravní výchova – chodec 

Ochrana člověka za mimořádných situací 
Osobní bezpečí 

2. ročník Prv Ochrana člověka za mimořádných situací 
Dopravní výchova – cyklista 
projekt Zdravé zuby 
Protidrogová prevence 

3. ročník Prv Ochrana člověka za mimořádných situací 
Dopravní výchova – chodec, cyklista 
projekt Zdravé zuby 
Protidrogová prevence 

4. ročník Př 
Vl 

projekty Zdravé zuby, Zdravá pětka a Nelpím 
Ochrana člověka za mimořádných situací 

5. ročník Př 
Vl 
Čtení 
Tv 

Látky a rostliny zdraví škodící 
Ochrana člověka za mimořádných situací 
Referáty na téma protidrogové prevence 
Aktivní využívání volného času 
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2. stupeň 
 
 Na 2. stupni jsou preventivní témata a programy zařazovány zejména do hodin 
občanské a rodinné výchovy. V jednotlivých ročnících tak žáci projdou širokým okruhem 
témat, která jsou doplněna odbornými besedami a přednáškami. Ty zajišťujeme za pomoci 
spolupracujících organizací. 
 

4.1.2 Zájmové útvary a volnočasové aktivity 
 
1. stupeň:  

 
Sportovní hry I.                                  D.Šacherová 
Sportovní hry II.                                Z. Kubíková 
Dovedné ruce                                    J. Dvořáková 
                                                           H.Bílová 
Aerobik                                              H. Ludvová 
Dyslektický kroužek                          V. Válková 
Angličtina hrou I.(2.A).                      J. Loudová 
Angličtina hrou II.(2.B.)                     J. Loudová 
Angličtina hrou                                   D. Šacherová 
Angličtina (4. roč.)                              Z. Illková 
Čeština hrou                                         M. Eibelová 
Zpěvánek                                              D.Pelikánová 
Záchranářský kroužek                          L.Šacher 
Školáček (výp. tech. pro 1. roč.)          I. Ostružka 
Školička (výp. tech. pro 2. roč.)          I. Ostružka 
Počítače (výp. tech. pro 3.-5. roč.)      I. Ostružka 
 
2. stupeň:  
 
Populární zpěv                                     H. Záděrová 
Sportovní hry(děvčata)                        J.Kocábová 
Sportovní hry (chlapci)                         T. Chytka 
Čeština jinak                                         M. Mašová 
Seminář z čes. jazyka (9. roč.)              M. Hegerová 
Internet (6.-7. roč.)                                I. Ostružka 
Internet (8.-9. roč.)                                I. Ostružka 
Výtvarná dílna                                       L. Bubeníková 
Soutěžíme na PC                                    O.Němec ml. 
 
 
 
 
 

4.1.3 Pobytové akce 
 

• adaptační pobyty – určeny jsou žákům 2. stupně, realizují se pod vedením SVČ Ivančice 
na brněnské přehradě a v Ivančicích. 

• lyžařský kurz – účastní se žáci 7. ročníku, v případě volných míst je počet doplněn ještě 
žáky 8. a 9. ročníku. Tradičně probíhá ve SKI centru Miroslav. 

• škola v přírodě – je určena žákům 5. ročníku 
• školní výlety 
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4.1.4 Akce v průběhu roku zajišťované školou 
 

SPECIFICKÁ PREVENCE: preventivní akce a programy jsou uvedeny v příloze č. 4  
NESPECIFICKÁ PREVENCE: harmonogram akcí, exkurzí a vycházek jednotlivých 
ročníků viz příloha č.5 
 

4.1.5 Další 
 
• schránka důvěry  – zde se mohou děti svěřit se svým problémem (i anonymně), je 

v elektronické podobě i ve formě klasické schránky 
• informační nástěnka – mezi 1. a 2. patrem školy bude umístěna nástěnka sloužící ke 

sdělování informací z oblasti prevence 
• informování rodi čů  – třídní schůzky, den otevřených dveří, internetové stránky školy 
 
 

4.2 Spolupráce s rodiči 
 
     Škola  v prevenci rizikových projevů chování nabízí rodičům spolupráci ve formě 
komunikace na třídních schůzkách, individuální konzultace s učiteli, metodikem prevence, 
výchovným poradcem a ředitelem školy. 
     MPP bude zveřejněný na internetových stránkách školy. Žáci budou seznámeni s MPP 
prostřednictvím třídních učitelů. 
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PŘÍLOHA Č.1: SPOLUPRÁCE S ODBORNÝMI ORGANIZACEMI A INSTITUCE MI 
 

• PREVENTIVNÍ PROGRAMY 
 

PPP Brno – venkov, Mgr. Lenka Cupalová 
Policie ČR – por. Mgr. Zdenka Procházková 
OSP Brno – venkov – Pavla Hodovská 
SZÚ – Borecká 
Sdružení Podané ruce – Margareta Hvižďová 
SVČ Ivančice 
 

• DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

PF MU 
NIDV (Národní institut pro další vzdělávání) Brno a Jihlava  
PPP Brno 
SSŠ Brno 
RESOCIA 
další vzdělávací instituce dle nabídky 
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PŘÍLOHA Č. 2: SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE - HARMONOGRAM 
PREVENTIVNÍCH AKCÍ A PROGRAM Ů ZAJIŠŤOVANÝCH ODBORNÍKY 
 

    
 
 

Září:            akce SVČ Ivančice:   
                           - 6. A,B - adaptační program pro třídní kolektiv                      Kab, Laš 
                           - 7. C     - adaptační program pro třídní kolektiv                      Bub 

    
   Říjen:          Pč – 9. roč. - beseda se zástupci SOŠ a SOU řemesel Moravský   He 

                     Krumlov 
                                        - beseda se zástupci SOŠ a SOU Ivančice                   He 
                     Pp (preventivní program) 
                          - Klima třídy – 6.A,B (8. 10.)                                                    Laš 
                     akce SVČ Ivančice: 
                          - 7. A - adaptační program pro třídní kolektiv                           Chy 
                          - 7. B – adaptační program pro třídní kolektiv                           Se 
                                         
Listopad:     Pč – 9. roč. - Volba povolání – beseda se zástupci okolních          He 
                                           SOU a SOŠ 
                     Pp – Prevence kouření – 6.A,B (24. 11.)                                         Laš 
                           - Pohlavně přenosné choroby – 9.A,B,C (24. 11.)                    Laš 
                           - Osobní bezpečí – 1.A,B                                                          Laš    
                           - Osobní bezpečí – 6.A,B                                                          Laš 
 
Prosinec:      Pp – Šikana – 6.A,B, 7.A,B,C                                                        Laš 
 
Leden:          Pp – Protidrogová prevence – 2.A,B                                              Laš 
                           - Zdravý životní styl – 4.A,B                                                     Laš 
                           - Zdravý životní styl – 5.A,B                                                     Laš 
                           - Práce kurátora – 6.A (20. 1.)                                                   Laš 
                           - Práce kurátora – 6.B (27. 1.)                                                   Laš  
 
Únor:            Pp – Kruhy rozhodnutí - 7.A,B,C                                                   Laš 
                           - Já a drogy, drogy a já – 8.A,B                                                 Laš                                              
 
Březen:         F  - 9. roč. – beseda s pracovníky IC JE Dukovany                       Kab 
                      Pp – Správná výživa – 7.A,B,C (24. 3.)                                         Laš 
                           - Závislosti – 8.A,B (24. 3.)                                                       Laš  
 
Duben:         Pp – Dopravní výchova –3.A,B                                                      Laš 
                           - Dopravní výchova – 9.A,B,C                                                  Laš 
                           - Poruchy příjmu potravy – 7.A,B,C                                         Laš  
 
Červen:        Pp – Kapka prevence – 2.A,B                                                         Laš 
                           - Já jsem já – 9.A,B,C                                                                Laš 
 

Besedy budou průběžně doplňovány dle nabídky a možností. 
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PŘÍLOHA Č. 3: NESPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE - HARMONOGRAM 
AKCÍ, EXKURZÍ A VYCHÁZEK 
 

1. ročník  
 
 
 
Září:  -  vycházka  do  okolí školy  (bezpečnost  při  cestě do  školy, přecházení silnice, 

                  křižovatky). 
 
   Říjen: -  vycházka do zahrady (Pč), 

-  akce SVČ – výukový program „Červená, zelená, co to asi znamená“  (dopr.   
   výchova). 
 

Listopad:  -  návštěva MěÚ Ivančice,  
                       -  divadelní představení v divadle Radost. 

    
Prosinec:  -  vycházka do vánočně vyzdobeného města vánoční betlémy,  
                    -  Vánoční akademie – kino Réna. 
 
Leden: -  vycházka do zimní přírody – stavění sněhuláků, sáňkování. 
 
Únor:   -  návštěva budovy Policie ČR v Ivančicích, 
                     -  akce SVČ – výukový program „Kartáček na výletě“. 
 
Březen:   -  návštěva knihovny v Ivančicích.  
   
Duben:  -  akce SVČ – výukový program: „U dědečka na statku“. 

    
   Květen:       -  návštěva hasičů v Ivančicích, akce SVČ – výukový program: „S Vilíkem 
                             za medíkem“     

  
Červen:  -  školní výlet, vycházka do letní přírody – pochodové cvičení.  
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2. ročník  
 
 
Září:       -  sledování dopravní situace v okolí školy – provoz na silnici, dopravní prostředky,  
                     základní značky. 

                      
Říjen:       -  návštěva knihovny 
                  - akce SVČ – výukový program „Jak se žije papíru“. 
 
Listopad:  -  divadelní představení v divadle Radost v Brně.  

 
   Prosinec:  -  vycházka do města – prohlídka betlému, fara, kostel, 
                     -  exkurze do Planetária v Brně, 
                     -  Vánoční akademie – kino Réna. 
 

Leden:      -  vycházka do zimní přírody – hry v přírodě. 
                      

Únor:        -  návštěva záchranné služby I. pomoci v Ivančicích. 
                   
Březen:     -  návštěva knihovny, beseda o knize. 
                 
Duben:     -  památná místa Ivančic – vycházka do historického centra města, 
                  - akce SVČ – výukový program „Mravenci nežijí jen v kredenci“.  
 
Květen:    - akce SVČ – výukový program „Jak roste chléb“, 
                  - Majáles.  
 
Červen:    -  vycházka do letní přírody – pozorování života u vody, ve vodě a na louce, 
                  -  akce SVČ – „Vodník Ploutvička a jeho rybník“, 

                     -  školní výlet, 
                     -  pochodové cvičení. 
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3. ročník 
 
 
 
Září:         -  vycházka do historického centra Ivančic – významné osobnosti a budovy města.    
  
Říjen:        -  vycházka do přírody – proměny podzimní krajiny, sběr listů, práce s buzolou,  
                        orientace v krajině.   
 
Listopad:   -  divadelní představení v divadle Radost v Brně – „Čarodějná škola“.         
 
Prosinec:    -  vycházka do vánočního města, zvyky, tradice, betlémy, 
                    -  Vánoční akademie – kino Réna.  
 
Leden: -  vycházka do zimní přírody, stavění staveb ze sněhu, zimní sporty.   
 
Únor:   -  akce SVČ – výukový program „Jak se žije papíru“. 
 
Březen: -  návštěva knihovny v Ivančicích – měsíc knihy 
                    
Duben: -  návštěva Zemského muzea v Brně – výstava Fauna Moravy, 

-  Den Země – program věnovaný ochraně přírody. 
   
  Květen:        -  vycházka  do  okolí  školy, popř.  na  školní  pozemek  –  poznávání  lučních  

a zahradních květin v terénu. 
                      
Červen:  -  školní výlet  
                     -  vycházka letní krajinou – pochodové cvičení 
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4. ročník  
 
 
 
Září: -  dopravní výchova na dopravním hřišti v Oslavanech, 
                     -  Moravský Krumlov – Slovanská epopej. 

    
Říjen: -  vycházka do okolí Ivančic – práce s turistickou mapou, orientace v terénu, 

-  vycházka – MěÚ Ivančice, plán města. 
 

Listopad:  -  návštěva Technického muzea v Brně,   
-  akce SVČ – výukový program „Znáte naši zemi?“. 
 

Prosinec: -  vycházka do vánočního města – zvyky, tradice, betlém v kostele, 
                     -  Vánoční akademie – kino Réna. 
 
Leden:         -  naše země v pravěku - exkurze do Antroposu v Brně, 
                     -  návštěva knihovny v Ivančicích.                
 
Únor:  -  vycházka Ivančicemi – sochy, plastiky, busty, sousoší, Morový sloup, 
                     -  akce SVČ – výukový program „Cesta do středověku“. 
                
Březen: -  vycházka – pozorování změn v krajině, 

-  akce SVČ – výukový program „Výroba keramiky“ – modelování z hlíny,   
   glazování - propojení s učivem o historii, tradice hrnčířského řemesla.  

   
   Duben:        -  exkurze do Planetária v Brně, 
                       -  Den Země – praktické úkoly v přírodě. 

 
Květen:       -  vycházka do přírody – park Réna – poznávání základních druhů rostlin, 
                     -  výlet spojený s exkurzí – město Olomouc. 

                          
Červen: -  akce SVČ – výukový program „V mechu a kapradí“, 
                     -  toulky ivančickou minulostí – historické památky Ivančic, 
                     -  školní výlet, 
 -  vycházka do letní přírody - pochodové cvičení. 
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5. ročník  
 
 
 
Září:            -  návštěva výstavy v ivančickém muzeu – Alfonz Mucha, 
                    -  moravský Krumlov – Slavanská epopej,   

                       -  divadelní představení v kině Réna. 
  
Říjen: -  divadelní představení v divadle Radost v brně – „Čarodějná škola“. 
 
Listopad      -  exkurze do Planetária v Brně (výukový program o Vesmíru). 
                      
Prosinec: -  akce SVČ - výukový program „Vánoční dílny“,  

-  Vánoční akademie – kino Réna.  
 
Leden:         -  bruslení v Olympii. 
 
Únor:  -  exkurze do Technického muzea v Brně.  
                     
Březen: -  návštěva knihovny v Ivančicích – prohloubení vztahu ke knize, 
                    -  akce SVČ – výukový program „Velikonoční dílny“.                
        
Duben: -  Den Země, 
                     -  akce SVČ – výukový program „Keramická dílna“.                    
 
Květen:  -  exkurze do jaderné elektrárny v Dukovanech. 
 
Červen: -  škola v přírodě, 
                     -  pochodové cvičení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Během školního roku budou zařazovány ve všech ročnících I. stupně dle aktuálních nabídek 
návštěvy výstav, divadelní představení, filmová představení a další akce.  
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II. stupeň  
 
                                           
Říjen:          Čj      - 6. roč. – návštěva městské knihovny                                      Cou, He                         
                     Pč     - 9. roč. – návštěva SOU a SOŠ řemesel v Mor. Krumlově      He  
                                            - návštěva SOU a SOŠ dopr. a mech. v Ivančicích     He    
                     D      - 6. roč. – návštěva Antroposu Brno                                          Cou, Mš 
                               
Listopad:     Vv     - 8. roč. – „Realita je víc než fikce“, výstava v Domě pánů    Bub                                         
                                               z Kunštátu 
                     Čj      - 7. roč. – návštěva městské knihovny                                     Cou, Vav  
                                      
Leden:         Vv    - 7. roč. – „Kam doletěly balóny?“, výstava Kamila Lhotáka, Bub 
                     Pč     - 9. roč. – návštěva GJB Ivančice                                              He 
                     Tv     - 7. roč. - I. turnus LVVZ                                                          Chy 
 
Únor:           Tv     - 7. roč. – II. turnus LVVZ                                                       Chy 
                       
Březen:        Vv    - 6. roč. – „Skryté významy“, výstava v Mor. galerii Brno      Bub                                                
                                           
Duben: Vv     - 7. roč. – Den Dunaje – land-artová soutěž                             Bub 
                     F       - 7. roč. – exkurze do Technického muzea v brně                    Chy, Ně 
                     Pč     - 8. roč  - exkurze na Úřad práce Brno                                      He  
                     Čj, D - 9. roč. – exkurze do Prahy                                                      Mš 
Květen:       Vv     - 9. roč. – „Rubíny, smalt nebo plast“, výstava současných     Bub 
                                               šperků v Mor. galerii v Brně 
                     D                    - vycházka žáků po pamětihodnostech Ivančic           Cou 
                                               

   Červen:       Vv    - 6.-9. roč. – výstava ZUŠ Ivančice                                           Bub  
                        Z       - 8.roč.  – zeměpisné vycházky                                                 Koc  
                                 - 9. roč. – zeměpisné vycházky                                                 Koc 

Čj     - 8. roč. – návštěva muzea Vl. Menšíka                                    Cou, He 
 
 
 
Vv – návštěva výstav v Ivančicích a v Brně dle aktuální nabídky                          Bub 
                                                                  

 
 
 
 

Průběžně:  - výstavy a muzea  
  - akce pořádané KIC Ivančice 

- akce pořádané SVČ Ivančice 
 
 
 
 
 

 
 
 


