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VÝROČNÍ  ZPRÁVA 
                          

Část I. 
 

Základní charakteristika školy 
 

a)  Název školy:     Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okr. Brno-venkov 
     Sídlo:                 Na Brněnce 1/545,   
                               664 91 Ivančice 
     Právní forma:    příspěvková organizace  
     IČO:                  70 918 767 
 
     Zřizovatel:         Město Ivančice 
     Sídlo:                 Palackého náměstí 6/196 
                               664 91 Ivančice 
     Právní forma:    obec 
     IČO:                  00 281 859 
 
     Ředitel školy:    Mgr. Otmar Němec 
 
     Škola sdružuje: 1. Základní škola 
                               2. Školní družina  
 
     Telefon:            546 451 236 
 
      Fax:                 546 451 236 
 
      E-mail:            reditel@zstgm.selfnet.cz 
 
                       
b)  Úplné školy 
 

Počet tříd 
z toho 

Školní rok 2004/05 
celkem 

spec. vyrov. 

Celkový počet žáků Počet žáků na 
jednu třídu 

  1. stupeň 11 - - 235 21 
  2. stupeň 11 - - 301 27 
  Celkem 22 -     - 536 24 
 
 
c)  Celkový počet žáků v 1. ročníku:     54 
      Počet žáků na učitele:                         18  
 
     Údaje o počtu žáků (body b,c) odpovídají údajům ze zahajovacího výkazu o základní škole  
      vypracovanému k 30. 9. 2004.           
 
 
d)  Rada školy zřízená dle § 167 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění   -    NE 
      Při škole působí Sdružení rodičů. 
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e)  Celková kapacita školy a jejich součástí: 
         1. Základní škola   -  600 žáků     
         2. Školní družina   -    85 žáků 
 
f)  Zvolený vzdělávací program:          
  
Název zvoleného 
vzděl. programu 

Číslo jednací V ročníku 

Základní škola 16847/96-2 1. – 9. roč. 
 
Z hlediska plnění koncepce výchovné a vzdělávací práce pro období 2004 – 2007 plnili 
všichni zaměstnanci a vedení školy stanovené úkoly:  
 

- ve všech ročnících realizovat vzdělávací program „Základní škola“ 
- vytvářet ve škole klidnou, přátelskou atmosféru spolupráce mezi žáky a učiteli, 

přátelskou atmosféru v pedagogickém sboru 
- kvalitně připravovat žáky ke studiu na učilištích a středních školách 
- důsledně uplatňovat pokyn ministerstva školství k prevenci zneužívání návykových 

látek 
- dodržovat Úmluvu o právech dítěte v práci všech pracovníků školy 
- systematicky působit proti vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky 
- prohlubovat součinnost školy a rodiny, usilovat o soulad ve výchovném působení, 

předcházet záškoláctví a jiným negativním jevům u žáků 
- podporovat další vzdělávání a růst kvalifikace učitelů, získané poznatky využívat pro 

zlepšení celkové práce školy 
- v rámci projektu PI – Informační gramotnost zajistit proškolení všech učitelů v modulu 

Z, pokračovat ve školení přihlášených učitelů v modulu P 
- připravit podmínky pro práci na ŠVP (studium RVP, určit koordinátory pro tvorbu 

ŠVP) 
- pestrou nabídkou zájmových kroužků přispívat ke smysluplnému naplňování volného 
času dětí 

- sportoviště využívat nejen pro výuku Tv, ale také pro zájmovou činnost žáků a pro 
veřejnost 

- nabídkou volitelných předmětů a kroužků v oblasti výpočetní techniky dosáhnout, aby 
co nejvíce žáků zvládalo uživatelsky využívat výpočetní techniku 

- zlepšovat estetický vzhled školy, jejich vnitřních prostorů a jejího okolí 
- zajišťovat účinnou individuální péči o žáky s výchovnými problémy a vývojovými 

poruchami učení 
- věnovat péči nadaným žákům 
- dále zdokonalovat řídící činnost 
 
Od září 2004 bylo vyučováno těmto volitelným předmětům: 
 

7. ročník:  Výpočetní technika 
                 Práce s internetem     
                 Seminář a praktikum ze zeměpisu 
                 Konverzace v anglickém jazyce 
                 Domácnost 
                
8. ročník:  Výpočetní technika  
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                 Seminář a praktikum z přírodopisu 
                 Ruský jazyk 
                 Konverzace v anglickém jazyce 
                 Konverzace v německém jazyce 
                  
9. ročník: Výpočetní technika  
                Seminář z matematiky 
                Práce s internetem 
                Konverzace  v anglickém jazyce 
                    Konverzace v německém jazyce 
            

 
g)   Zařízení školního stravování 

 
Škola nemá vlastní školní jídelnu. Žáci i zaměstnanci se stravují ve stravovacím zařízení, 
které je samostatným právním subjektem (příspěvková organizace města).   
 
h)   Školní družina, která je součástí školy  
 
 
 

    ŠD 
 

Počet oddělení ŠD Počet dětí Počet vychovatelů ŠD 

celkem 2  59 fyz.        2 
přepoč.  1,9 

 
 
 
 
- Hlavním  posláním  ŠD  bylo  zabezpečení  zájmové  činnosti,  odpočinku  a  rekreace  žáků.     
  Vhodným způsobem byla prováděna také příprava na vyučování. 
- Činnost ŠD byla prezentována v rámci školy i mimo ni. 
- Akce ŠD ve šk. r. 2004/2005:                                                                                                                                               

 
Září         -    Do-re-mi – pěvecká soutěž 
                -    turnaj ve cvrnkání kuliček 
Říjen       -    AZ kvíz junior – vědomostní soutěž 
                -    soutěž v pouštění draků 

                     -   Podzimní strom (list) – výtvarná soutěž 
Listopad  -    turnaj v piškvorkách 
                -   Vtipnější vyhrává - soutěž              

     Prosinec  -    pečení perníkových čertíků 
                -    Čertovské odpoledne - soutěž  
Leden      -    turnaje ve společenských hrách (dáma, šachy, 
                     pexeso)    
Únor        -   divadelní představení Otesánek, O Měsíčníku,     
                     Větrníku a Slunečníku 
                -    karneval masek      
Březen     -   Abeceda – vědomostní soutěž 
Duben      -   „O nej….čarodějnici“ – zábavné odpoledne 
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                -   dopravní soutěž – pravidla silničního provozu    
                -   Sportovní odpoledne – soutěž ve sportovních disciplínách 
Květen     -   výtvarná soutěž „Moje maminka“ 
Červen     -   soutěž v malování na chodníku      
                -   turnaj v kopané pro chlapce i děvčata       
                -   soutěž ve skákání přes švihadlo a přes lano       
 
Některé akce proběhly za účasti rodičů a ostatních žáků školy. 
             

 
 

Část II. 
 

Údaje o pracovnících školy 
fyzický počet/přepočtený počet 

 
1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. 
 
Celkový počet pedagogických pracovníků      33 / 32,6 100% 
Z toho odborně kvalifikovaných   dle z. č. 563/2004 Sb.          28 / 27,6 84,8 % /84,7  % 
 
 
2. Počet  absolventů  s odbornou  kvalifikací, kteří ve školním roce 2004/2005                          
 

nastoupili na školu : ……1/1…….                              
 
3. Počet  učitelů  s odbornou  kvalifikací, kteří  ve  školním  roce 2004/2005  
  
    nastoupili na školu: ……  3/3.………   
 
4. Počet  učitelů  s odbornou  kvalifikací,  kteří  ve  školním  roce 2004/2005 
 
    odešli ze školy: ……3/3……..  
 
5. Nepedagogičtí  pracovníci – počet: ……7/6,5……..                                                                               
 
 
6. Věkové složení učitelů  

 
 

 
 

Učitelé 

Věk Muži Ženy 
Do 35 let 2 6 
35 – 50 let              2 11 
Nad 50 let 2 6 
Pracující důchodci nepobírající důchod - 1 
Pracující důchodci pobírající důchod 1 - 
Celkem 7 24 
Rodičovská dovolená - 1 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagog. pracovníků  včetně řídících pracovníků školy 
 
       

 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 
Dysgrafie, dyskalkulie 1 
Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky 1 
Metody rozvoje spec. funkcí 3 
Instruktor školního lyžování – základní kurz 1 
Šikana a agresivita 1 
Mluvíme anglicky, ale jak? 1 
Instruktor školního lyžování – doškolovací kurz 1 
Tvořivá škola – výuka pro třetí tisíciletí 2 
Nové zákony ve školství 1 
Učíme se anglicky s Harry Potterem 1 
Jak efektivně vyučovat informatiku na ZŠ 1 
Výuka Aj ve 3. třídě ZŠ 1 
Kreativní metody v Rv 1 
Fórum výchovy ke zdraví 1 
Počítač ve škole 1 
Konference PAU 1 
Čtení a psaní s porozuměním ve výuce Čj ve 2.r. 2 
RVP a učebnice pro 1. st. ZŠ 1 
Pokusy a experimenty ve výuce fyziky 1 
Novinky ve výtvarných technikách 1 
Víkend tvořivých učitelů 3 
Celkem 
 

27 

 
 
V rámci projektu SIPVZ P I – Informační gramotnost bylo ve školním roce 2004/2005 
proškoleno 8 učitelů v úvodním modulu znalostní úrovně P ( 4 z nich absolvovali přezkoušení 
ze znalostní úrovně Z ) a 4 učitelé v pokračujícím modulu znalostní úrovně modulu P.  
 
8.  Romský asistent: ………NE………………… 
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Část III. 
 

                               Výsledky výchovy a vzdělávání  
 
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků 
 

Ročník Počet žáků Prospělo s      
vyznamenáním 

Prospělo 
bez (*) 

Neprospělo 
bez (*) 

Opakují 

1. 55 54 1 - - 
2. 35 33 2 - - 
3. 41 32 9 - - 
4. 47 34 13 - - 
5. 59 22 37 - - 

Celkem za I. stupeň           237 175 62 - - 
6. 57 16 41 -    - 
7. 72 15 57 - - 
8. 82 34 48 - - 
9. 87 33 54 - - 

Celkem za II. Stupeň 298 98 200 - - 
Celkem za školu 

 
535 273 262 - - 

 
*    počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2005 

 
Údaje v této tabulce jsou ze závěru školního roku 2004/2005 – k 30. 6. 2005. Vzhledem 
k pohybu žáků v průběhu školního roku (odstěhování, přistěhování) se proto nepatrně liší od 
údajů ze zahajovacího výkazu, uvedených v Části I. bod b,c. 
 
2. Snížený stupeň z chování 
 

Stupeň chování 
 

Počet              Procento 

2 7        ( I. pol.- 5,  II. pol.- 2 )  1,30 
3 2        ( I. pol.- 0,  II. pol.- 2 )  0,37 

  
 
3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2004/2005 ……57……….. 
     ( za I. pol. -  15,   za II. pol. -  42 ) 
 
    průměr na jednoho žáka ……0,10………… 
 
 
4. Údaje o přijímacím řízení na střední školu 
 

Gymnázium SOŠ SOU Konzervatoř Školní rok 
2004/05 4 leté 

studium 
6 leté 

studium 
8 leté 

studium 
   

Počty přijatých 
žáků 

13 0 9 46 27 2 
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5. Počet absolventů ZŠ 
 
Ročník Počet žáků % 
9. ročník 87 16,26 
8. ročník  1  0,18 
Celkem 88 16,44 
 
 
 

Část IV. 
 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí  
 
 
Ve školním roce 2004/2005 nebyla inspekce na naší škole prováděna. 

 
 
 

Část V. 
 

Výkon státní správy 
 
 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 
O odkladu povinné školní docházky podle § 37 7* 0 
O dodatečném odložení povinné školní docházky podle § 37 0  0 
Další dle §165, odst.2a, e, h, i, 51 37* 0 
 
 
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2004/2005  -   59   ( 5 odkladů- nastoupilo 54) 
 
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2005/2006   -  41   (7 odkladů- nastoupilo 34) *  
 
* U zápisu žáků do 1. ročníků požádali 4 zákonní zástupci dětí o odklad školní docházky. 
Následně bylo vydáno 37 „Rozhodnutí ředitele školy o přijetí k základnímu vzdělávání“. Po 
odeslání těchto rozhodnutí požádali ještě 3 zákonní zástupci o odklad povinné školní 
docházky svých dětí.  
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Část VI. 
 

Další údaje o škole 
 
Přehled akcí – I. stupeň 
 
Návštěva výstavy Slovanská epopej v Mor. Krumlově – 5.A,B, šachový turnaj žáků školy, 
návštěva památných míst v Ivančicích – 2. roč., pouštění draků – 1. roč., divadelní 
představení pro žáky 1.–3. roč. v kině Réna, beseda se zdravotní sestrou k zásadám 
poskytování I. pomoci – 2. A,  návštěva divadla Na provázku v Brně – 2.,3.,4. roč., exkurze 
do Planetária v Brně – 5. A,B, vánoční dílny v DDM – 5. B, filmové představení Hledá se 
Nemo – 1.-5. roč., vánoční projekty – 1.-5. roč., vánoční dílny – 1.-5. roč., školní kolo 
recitační soutěže, divadelní představení Červené střevíčky – 1.-5. roč., kurz keramiky –3.-4. 
roč., exkurze žáků 1. roč. do budovy Policie ČR, exkurze žáků 4. a 5. roč. do Technického 
muzea v Brně, exkurze na MěÚ Ivančice- 2.-3. roč., kurz keramiky – 5. roč., pěvecká soutěž 
„Hledá se Superstar“, exkurze 2. roč. do budovy Policie ČR, návštěva knihovny – 1. roč., 
matematická soutěž Klokan – 4.,5. roč., pořad pro rodiče ke Dni matek – 1. roč., exkurze žáků 
1. roč. do budovy hasičské zbrojnice, malování na chodníku- 1. roč., návštěva divadelního 
představení Lovci mamutů – divadlo Polárka v Brně – 4. A, 5. A,B, divadelní představení 
Katka a Škubánek v kině Réna – 1.-2. roč., divadelní představení Klauniáda v kině Réna –  
1.–5. roč.,  Na silnici nejsi sám - pořad zaměřený na dopravní výchovu – 1.-5. roč., 
vystoupení skupiny Dobří bobři v kině Réna – 1.-5. roč., Jezdíme s úsměvem – dopravní akce 
– 5. A, návštěva filmového představení ke Dni dětí, účast žáků I. stupně ve slavnostním 
průvodu a následném kulturním programu u příležitosti oslav 75. výročí založení školy, 
vystoupení taneční skupiny – sport. hala Ivančice – 1.-5. roč. 
Všechny třídy I. stupně absolvovaly jednodenní školní výlety. 
Žáci 5. A,B se zúčastnili školy v přírodě (Tři Studně u Nového Města na Moravě).  
  
 
Přehled akcí – II. stupeň 
 
Protidrogová prevence – akce DDM na Stříbském mlýně pro žáky 7. C, šachový turnaj žáků 
školy, Den otevřených dveří - návštěva  SOU a SOŠ zeměd.  Ivančicích – 9. roč., návštěva 
muzea v Ivančicích – 9. roč., návštěva muzea v Ivančicích – 8. roč., exkurze žáků do Znojma 
– 8. C, návštěva muzea v Ivančicích – 7. roč., exkurze do Znojma – 8. B, exkurze žáků 9. roč. 
na SOU a SOŠ zeměd. v Moravském Krumlově, kurz výpočetní techniky pro rodiče s účastí 
žáků – 8.-9. roč., exkurze žáků 6. roč. do Moravské galerie v Brně v rámci výtvarné výchovy, 
setkání žáků 9. roč. a jejich rodičů se zástupci okolních SOU a SOŠ, „Terorismus, 
organizovaný zločin, prevence kriminality“ – přednáška pro žáky 9. roč., oblastní kolo 
soutěže Paragraf 11/55,   filmové představení Harry Potter a vězeň z Azkabanu – kino Réna – 
6.-8. roč., návštěva divadelního představení v Brně – 9. roč., školní kolo olympiády z Čj, 
exkurze na Úřad práce v Brně – 9. roč., exkurze do Moravské galerie v Brně – 7. roč., školní 
kolo dějepisné olympiády, školní kol olympiády z Nj, filmové představení Trója pro žáky     
9. roč., beseda žáků 6. roč. s Mgr. Cupalovou na téma Klima třídy, Den otevřených dveří – 
návštěva GJB Ivančice – 9. roč., beseda žáků 7. roč. s Mgr. Cupalovou na téma Klima třídy, 
školní kolo recitační soutěže, soutěž Malujeme s počítačem, školní kolo zeměpisné 
olympiády, matematická soutěž Pythagoriáda, školní kolo chemické olympiády, okresní kolo 
dějepisné olympiády,beseda s ředitelem nadace Adra v kině Réna – 6.-9. roč., divadelní 
představení Robinson Crusoe – 7.-9. roč., okrskové kolo recitační soutěže na Zastávce, 
okresní kolo olympiády z Čj, školní kolo biologické olympiády, Informatik roku mezi osmáky 
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– soutěž ve výpočetní technice pro 8. roč., okresní kolo zeměpisné olympiády, okresní kolo 
recitační soutěže – DDM Ivančice, okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, okresní 
kolo biologické olympiády, beseda žáků 8. ročníků s Mgr. Cupalovou na téma Klima třídy, 
návštěva Moravské galerie v Brně – 9. C, beseda žáků 9. roč. s Mgr. Cupalovou na téma 
Klima třídy, beseda o životním prostředí s pracovníkem odboru životního prostředí MěÚ 
Ivančice – 6. roč., soutěžní pořad ke Dni Země – 6. roč., dopravní soutěž – školní kolo, 
dopravní soutěž – okresní kolo v Kuřimi, vystoupení skupiny Dobří bobři – 6.-9. roč., krajské 
kolo soutěže Paragraf 11/55, exkurze na Úřad práce v Brně –8. roč., beseda žáků 8. roč. se 
zdravotní sestrou na téma I. pomoc, filmové představení v kině Réna ke Dni dětí – 6.-9. roč., 
účast na slavnostním průvodu a následném kulturním programu u příležitosti oslav 75. výročí 
založení školy, senátní kolo soutěže Paragraf 11/55 v Praze (3. místo), koncert skupiny 
Reflexy – 6.-9. roč., vystoupení taneční skupiny – sportovní hala Ivančice, slavnostní 
rozloučení se žáky 9. roč. 
Všechny třídy II. stupně absolvovaly jedno - třídenní školní výlety. 
 
Tělovýchovná činnost 
 
Pro provozování tělovýchovné činnosti slouží žákům tělocvična školy, školní stadion 
s umělým povrchem, hřiště na volejbal s umělým povrchem a asfaltové hřiště. Mimo zimní 
měsíce jsou podmínky pro sportování velmi dobré. Žáci sportují pravidelně v hodinách 
tělesné výchovy a v zájmových sportovních kroužcích. Kromě této pravidelné činnosti se 
zúčastnili celé řady sportovních akcí: 
 
I. stupeň 
Soutěž ve šplhu – tělocvična školy, turnaj ve florbalu pro žáky 3.–5. roč. – školní hřiště, turnaj 
ve vybíjené – 4.–5. roč., okrskové kolo v kopané Mc Donalds Cup pro žáky 4.-5. roč.- 
Ivančice, okresní kolo v kopané Mc Donalds Cup – Modřice, závody na koloběžkách, jízda 
zručnosti na jízdním kole, v rámci sportovního dopoledne u příležitosti oslav 75. výročí 
založení školy - olympiáda netradičních disciplín – školní hřiště. 
V zimních měsících se všechny třídy I. stupně několikrát zúčastnili bruslení na stadionu 
Olympia v Modřicích. 
Žáci 2. a 3. roč. se zúčastnili pravidelného plaveckého výcviku v Nové Vsi. 
 
II. stupeň 
Soutěž v kopané okr. Brno-venkov – stadion Ivančice, házená chlapců – sport. hala Ivančice, 
turnaj ve volejbalu děvčat „O pohár ředitele“– Zastávka, turnaj ve volejbalu chlapců                   
„O pohár ředitele“ – Zastávka, okrskové kolo v halové kopané chlapců – sport. hala 
Ivančice,turnaj ve stolním tenisu – Tišnov, okresní kolo v halové kopané – sport. hala 
Ivančice, okrskové kolo ve florbalu chlapců – sport. hala Ivančice, okresní kolo ve florbalu 
chlapců – Tišnov , turnaj ve florbalu děvčat – Těšany, okrskové kolo ve šplhu – tělocvična 
školy, Vánoční turnaj ve volejbalu děvčat – tělocvična GJB Ivančice, okresní kolo ve šplhu – 
Šlapanice, krajské kolo v házené chlapců – sport. hala Ivančice, turnaj ve volejbalu děvčat – 
sport. hala Ivančice, okresní kolo v basketbalu chlapců – Tišnov, lehkoatletické závody 
Mokerská laťka,mladší a starší žáci – Mokrá, turnaj v kopané Coca Cola Cup – Želešice, 
okrskové kolo v malé kopané – hřiště školy, turnaj ve volejbalu chlapců – Zastávka, okresní 
kolo v malé kopané – Modřice, okrskové kolo lehkoatletických závodů Pohár rozhlasu –  
stadion Ivančice, okresní kolo lehkoatletických závodů  Pohár rozhlasu – Brno, sportovní 
dopoledne u příležitosti oslav 75. výročí založení školy – soutěže v lehkoatletických 
disciplínách. 
V lednu a v únoru se zúčastnili žáci 7. ročníků lyžařského výchovně vzdělávacího zájezdu: 
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I.  turnus – Lipová Lázně, Jeseníky  -  7. A       -   8. –15. 1. 2005 
II. turnus – Lipová Lázně, Jeseníky  -  7. B, C  -   5. – 12. 2. 2005       
 
Sdružení rodičů 
 
Úkolem Sdružení rodičů je rozvíjení spolupráce mezi školou a rodinou při výchově a 
vzdělávání žáků školy. Ve šk. r. 2004/2005 pracovalo ve výboru Sdružení rodičů 6 členů.  
V průběhu celého školního roku výbor velmi dobře spolupracoval s vedením školy a vyvíjel 
činnost v mnoha oblastech. Členové výboru se pravidelně scházeli 1x za měsíc. V říjnu 2004 
proběhla schůze rodičů na níž byla přednesena ředitelem školy zpráva o stavu školy, zpráva o 
hospodaření pokladníkem výboru SR a byly stanoveny příspěvky rodičů. Finančně rodiče 
přispěli žákům 2. a 3. ročníku na plavecký výcvik, žákům 7. ročníků na lyžařský výcvik, na 
svoji činnost dostávala pravidelně příspěvek ŠD. Pro potřeby žáků byla zakoupena lyžařská 
výstroj . Dále se rodiče podíleli na úhradě cestovného žáků a odměn pro žáky při různých 
soutěžích, olympiádách a sběrových akcích. Výraznou finanční částkou přispělo Sdružení 
rodičů na oslavy 75. výročí založení školy (úhrada ozvučení na náměstí, kapely doprovázející 
průvod žáků, příspěvek na úhradu vydání almanachu). Již tradičně zajistil výbor SR 
občerstvení při rozloučení se žáky 9. ročníků a odměny nejlepším žákům v jednotlivých 
třídách na konci školního roku. 
 
 
Zájmová činnost – kroužky při ZŠ 
 
 Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

 
I. stupeň  Aerobic – ml. žákyně 1  
  Aerobic – st. žákyně 1  
  Dovedné ruce 1  
  Taneční  1  
  Sportovní hry - ml. žáci 1  
  Sportovní hry - st. žáci 1  
  Hra na flétnu  1  
  Dyslektický 1  
  Těšíme se do školy 1  
  Kroužek pro žáky s SPU  1  
  Anglický jazyk 1. roč. – 1. sk.  1  
  Anglický jazyk 1. roč. -  2. sk. 1  
  Anglický jazyk 3. roč. 1  
II. stupeň  Sportovní hry - ml. žáci 1  
  Sportovní hry - st. žáci 1  
  Stolní tenis 1  
  Sportovní hry – děvčata (volejbal) 1  
  Základy výpočetní techniky 1  
  Svět internetu 1  
  Informatika 1  
  Práce s internetem 1  
  Cvičení z českého jazyka 1  
  Mladí debrujáři 1  
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Spolupráce s jinými organizacemi 
 
Na velmi dobré úrovni je spolupráce školy se zřizovatelem. Vstřícné jednání vedení města i 
jednotlivých odborů se projevuje na dalším zlepšování podmínek pro práci jak žáků, tak 
učitelů. Vedení města také přispělo škole významnou finanční částkou na vydání Almanachu 
u příležitosti oslav 75. výročí založení školy. V průběhu roku zastával ředitel školy funkci 
člena městské rady a městského zastupitelstva. Dvě učitelky pracují v odborných komisích 
(komise životního prostředí, komise sociální). 
Škola dále spolupracuje s Kulturním informa čním centrem v Ivančicích (články do 
Ivančického zpravodaje, účast na pořadech organizovaných KIC),  Domem dětí a mládeže 
v Ivančicích (účast v kroužcích a na pořadech organizovaných DDM, pomoc DDM při 
zajišťování LVVZ a školy v přírodě), Pedagogicko psychologickou poradnou (vyšetřování 
dětí se specifickými vývojovými poruchami učení), Střediskem služeb školám Brno 
(zajišťování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků), Službou škole Kuřim (dodávka 
učebnic a učebních pomůcek).               
Na zlepšování školního prostředí a na další pomoci škole (např. darování cen do školních 
soutěží, zajištění materiálu pro výtvarnou výchovu a pracovní činnosti) se podílí několik 
sponzorů.  

 
 

Oslavy 75. výročí založení školy 
 
V červnu 2005 proběhla oslava 75. výročí založení školy. Oslavy byly rozloženy do několika 
dnů: 
  8. 6. – sportovní dopoledne pro žáky I. stupně 
  9. 6. – sportovní dopoledne pro žáky II. stupně 
10. 6. – dopoledne – slavnostní    průvod    Ivančicemi s následným   kulturním     programem  
                                  na Palackého náměstí 

      - odpoledne – slavnostní setkání zaměstnanců 
11. 6.  – Den otevřených dveří na ZŠ T. G. Masaryka 
13. 6.  – setkání s bývalými zaměstnanci školy 
Průběh oslav byl všemi hodnocen jako zdařilý a velmi pěkný. 
U příležitosti oslav vydala škola Almanach a ve spolupráci s městem multimediální dvoj CD 
zachycující život školy a města. 
     

 
Část VII. 

 
Zhodnocení a závěr 

 
 
V oblasti výchovně-vzdělávací práce se žáci  zúčastnili v průběhu školního roku mnoha akcí – 
soutěží, olympiád, besed, výchovně-vzdělávacích programů, filmových a divadelních 
představení, vycházek, exkurzí, školy v přírodě, LVVZ a školních výletů. Učitelé absolvovali 
v rámci DVPP řadu seminářů a školení. Získané poznatky pak využívali ve vyučovacích 
hodinách. O velmi dobré úrovni vzdělání na škole svědčí výsledky klasifikace na konci 
školního roku. S vyznamenáním prospělo 273 žáků z celkového počtu 535 žáků, všichni 
ostatní prospěli. Příznivé jsou také výsledky přijímacího řízení. Všichni žáci, kteří ukončili 
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školní docházku, se umístili na SOŠ nebo SOU. Do primy bylo na GJB v Ivančicích přijato 9 
žáků z 11 přihlášených. 
V oblasti materiálně- technického zabezpečení byly vymalovány prostory školy, nainstalován 
elektrický vrátný pro školní družinu, zřízen prodejní stánek pro žáky, ve třídách 5.-9. ročníku 
byly pevné lavice upraveny na stavitelné, na internet byla napojena i druhá učebna výpočetní 
techniky, spisovna byla vybavena novým nábytkem. Byly zakoupeny dva nové počítače, 
dataprojektor, kopírka pro učitele I. stupně, 3 CD přehrávače, videorekordér, televizor a řada 
dalších učebních pomůcek.   
Jak úkoly týkající se výchovně vzdělávací práce, tak úkoly týkající se materiálního 
zabezpečení školy byly ve školním roce 2004/2005 splněny. 
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Část VIII. 
 

Poradenské služby v základní škole 
 
1. Údaje o pracovnících ( zaměstnancích školy) 
 
a)  počty 
 
 fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 
výchovný poradce 1 výchovné poradenství vysokoškolské 
školní metodik prevence 1 - vysokoškolské 
 
b)  věková struktura 
 
 do 35 let do 50 let 50 let – důch. věk / z toho důchodci 
výchovný poradce - - 1 / 0 
školní metodik prevence - - 1 / 0 
                                                                      
c)  další vzdělávání poradenských pracovníků 
 
Výchovný poradce: - nástavbové studium výchovného poradenství – PF Ostrava 
                                - kurz Volba povolání – ŠÚ Brno - město 
 
Školní metodik prevence: - Kalokagathia - Benešov 
                                          - Kalokagathia - Šlapanice 
                                          - Kouření a já - lék. fakulta Brno  
                                          - kurz manželů Janíkových - Šlapanice            
                                          - školení preventistů – „K“ centrum Brno 

                                     - školení vedoucích „Peer programu“ Brno 
 
 
2.  Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 
 
a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) 

- 
 
b) finanční prostředky z jiných zdrojů v okrese 

- 
 
3.  Individuální integrace 
 

Typ postižení Ročník Počet žáků 
Specifické vývojové poruchy učení 3. 1 
 5. 2 
 6. 2 
 7. 2 
 8. 3 
 9. 1 
Celkem  11 
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Část IX. 
 

Hodnocení Minimálního preventivního programu 
 

1. Stručná analýza preventivního programu 
 
Název minimálního preventivního programu pro školní rok 2004/2005: „Život je krásný i 
jinak“. 
Program byl vypracován školním metodikem prevence za spolupráce vedení školy a ostatních 
pedagogů. 
Cíl MPP: působit na žáky tak, aby si uvědomili, že život je krásný i bez návykových látek. 
Organizováním besed, programů, spoluprací s rodiči, maximálním zapojením žáků do 
volnočasových aktivit a působením mladých „peerů“ předejít užívání návykových látek 
včetně kouření a požívání alkoholu, případně snížit nebo zastavit experimentování                   
s návykovými látkami, pokud k němu už dochází, snížení počtu neomluvených hodin a 
zlepšení prospěchu a chování u problémových dětí. 
Do projektu se zapojili učitelé I. i II. stupně, vychovatelky ŠD a vedoucí zájmových kroužků 
na škole.Rodiče byli seznámeni s MPP na třídních schůzkách. Učitelé působili na žáky ve 
všech vyučovacích předmětech, zejména v hodinách Rv, Ov a Př, proběhly všechny 
naplánované besedy, téměř polovina žáků školy se aktivně zapojila do mimoškolní zájmové 
činnosti. 
 
2. Specializované programy zaměřené na rizikové jedince a skupiny 
 
Beseda žáků 6.,7.,8. a 9. roč. s Mgr. Cupalovou, pracovnicí PPP Brno-venkov na téma Klima 
třídy a protidrogová prevence.  
 
3. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole 
 
 ano ne věk celkem 

případů 
návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin, kouření * /  12 - 15 4 
Záškoláctví /  13 - 15 3 
Šikana  /   
Gambling  /   
Kriminalita /  14 -15 3 
Rasismus  /   
Jiné  /   
 
* 0, 74 % 
 
 
 
 
 
 
V Ivančicích dne  2. 9. 2005                                                 …………………………… 
                                                                                                        Mgr. Otmar Němec            
                                                                                                              ředitel školy           
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- INTERIÉR ŠKOLY 

- OSLAVY K 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY 
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ŠKOLNÍ ZAHRADA 
 

 
 

 

EXTERIÉR 
ŠKOLY 
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SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ 
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DÍLNY 
 

 
 
 

UČEBNA CHEMIE 
 

 

INTERIÉR 
 ŠKOLY 
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ŽÁKOVSKÁ KUCHYŇKA 
 

 
 
 

POČÍTAČOVÁ UČEBNA 
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JAZYKOVÁ UČEBNA 
 

 
 
 

UČEBNA FYZIKY 
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SPORTOVNÍ DEN I. STUPNĚ 
 
 

 
 
 

SPORTOVNÍ DEN II. STUPNĚ 
 

 

OSLAVY K 75. 
VÝROČÍ ŠKOLY 
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SLAVNOSTNÍ PRŮVOD 
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Přílohy 
 
 
 
 
 
1.  Fotogalerie 
 
2.  Rozhodnutí o zařazení do sítě škol 


