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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,  
                               příspěvková organizace 
     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 
2006/2007 celkem 

spec. vyrov. 

Celkový počet žáků Počet žáků na 
jednu třídu 

  1. stupeň 10 - - 202 20,20 
  2. stupeň 11 - - 290 26,36 
  Celkem 21 -     - 492 23,42 
 
 
c)  Celkový počet žáků v 1. ročníku:     39 
      Počet žáků na učitele:                         19,50  
 
     Údaje o počtu žáků (body b,c) odpovídají údajům ze zahajovacího výkazu o základní škole  
      vypracovanému k 30. 9. 2006.           
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d)  Rada školy zřízená dle § 167 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění   -    ANO 
      Při škole působí také Sdružení rodičů. 
 
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“ 
- ukončit ve školním roce 2006/2007 tvorbu Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání 
- 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 (poněvadž nebyly přiděleny 
finanční prostředky v rámci projektu SIPVZ – Informační gramotnost, nepokračovali 
učitelé v tomto školním roce ve školení modulu P) 

- 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 
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Od září 2006 bylo vyučováno těmto volitelným předmětům: 
 

7. ročník: Výpočetní technika 
                 Práce s internetem      
                 Konverzace v anglickém jazyce 
                 Domácnost 
                 Ruský jazyk 
                
8. ročník:  Grafika na počítači 
                 Seminář z dějepisu 
                 Konverzace v anglickém jazyce 
                 Ruský jazyk 
                  
9. ročník:  Informatika 
                 Tvorba webových stránek 
                 Seminář z českého jazyka 
                 Konverzace  v anglickém jazyce 
                 Seminář z matematiky 

 
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  65 fyz.        2 
přepoč.  1,92 

 
 
- Školní  družina  tvoří  ve  dnech  školního  vyučování  mezistupeň  mezi  výukou  ve  škole a  
   výchovou  v  rodině.  Není  pokračováním  školního vyučování,  má  svá specifika. Hlavním  
   posláním   ŠD  je   zabezpečení   zájmové  činnosti, odpočinku  a  rekreace  žáků,  vhodným  
   způsobem je také prováděna příprava na vyučování. 
- Do školní družiny bylo zapsáno 65 žáků s tím, že v jednom oddělení bude denně přítomných 
   nejvíce 30 žáků. 
- Činnost ŠD byla prezentována v rámci školy i mimo ni. 
 
- Akce ŠD ve šk. r. 2006/2007:                                                                                                                                               

 
   Září         -    Sportovní odpoledne 
                   -   Vlaštovko leť – soutěž ve výrobě a pouštění papírových vlaštovek  
   Říjen       -    Umíme se chovat? – beseda s testem 

              -    Pouštění draků – soutěž 
              -    Hodina pravdy – dovednostní soutěž 

   Listopad  -    Odpoledne společenských her – turnaje (šachy, dáma, .....) 
                   -    Naše město – beseda o Ivančicích            
   Prosinec  -    Pečení vánočních perníků 



 5 

              -    Slavnostní stolování – sváteční prostírání stolů 
              -    Vánoční tradice a zvyky – předvánoční odpoledne  

   Leden      -    Tři králové – novoroční pásmo 
                   -    Karneval „Klauni“ 
   Únor        -    Malujeme pohádky – leporela – výtvarná soutěž 
                   -    Hledáme šikulku – soutěž ve zručnosti a obratnosti        
   Březen     -    Sůl  nad  zlato,    Neposlušná  kůzlátka  –  divadelní  představení  pro  rodiče,  
                        obyvatele penzionu a žáky 1. ročníků   
   Duben      -   ABECEDA – vědomostní soutěž 
                   -    Dopravní soutěž 
   Květen     -   Piškvorky – turnaj 
                   -   Turnaj v přehazované  
                   -   Duhový týden  
   Červen     -   Milionář – vědomostní soutěž 

               -  Týden sportovních her 
 
   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 / 32,37 100% 
Z toho odborně kvalifikovaných   dle z. č. 563/2004 Sb.       31 / 30,42 93,93 % /92,18  % 
 
 
2. Počet  absolventů  s odbornou  kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/2007                          
 

nastoupili na školu : ……0…….                              
 
3. Počet  učitelů  s odbornou  kvalifikací, kteří  ve  školním  roce 2006/2007  
  
    nastoupili na školu: ……  8.……….( z toho 2 - zástup za mateřskou dovolenou 
                                                                              2 - zástup za dlouhodobě nemocné)   
 
4. Počet  učitelů  s odbornou  kvalifikací,  kteří  ve  školním  roce 2006/2007 
 
    odešli ze školy: ……8 ……..( z toho 2 učitelky zastupující za pracovnice na mateřské   
    
    dovolené, 2 učitelky zastupující za dlouhodobě nemocné,1 učitelka odešla do důchodu,      
 
    2 učitelky a 1 učitel ukončili pracovní poměr) 
 
5. Nepedagogičtí  pracovníci – počet: ……8……..                                                                               
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6. Věkové složení učitelů  
 
 
 

Učitelé 

Věk Muži Ženy 
Do 35 let 2 5 
35 – 50 let              2 11 
Nad 50 let 2 5 
Pracující důchodci nepobírající důchod - - 
Pracující důchodci pobírající důchod 1 3 
Celkem 7 24 
Rodičovská dovolená - 2* 
 
 * V tabulce „Věkové složení učitelů“ je uveden věk dvou učitelek – důchodkyň, které 
zastupovaly učitelky na rodičovské dovolené. Uvedené 2 pracovnice v řádku 
„Rodičovská dovolená“ nejsou zahrnuty v celkovém počtu žen.                                          
 
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagog. pracovníků  včetně řídících pracovníků školy 
       

 

 Počet 
zúčastněných 
pracovníků 

Studium jednooborového studia na PF MU v Brně (Aj – 5. roč.) 1 
Studium sociální pedagogiky na Univerzitě T. Bati ve Zlíně (4. roč)             1 
Studium jednooborového studia na PF OU v Ostravě (Inf. – 2. roč.) 1 
Studium k výk. spec. činností – Koordinace v oblasti ICT (1.-2. sem.) 1 
Studium „Rozšiřující program Aj pro I. st. ZŠ“ (1. roč.) 1 
Studium Aj – program Meja, úroveň A2 (150 hod.) 1 
Studium cizího jaz. na Státní jazykové škole 1 
Tvorba www stránek 1 
Zpracování digitální fotografie 1 
Víkend tvořivých učitelů 1 
Tvořivá škola – činnostní učení v 1. roč. 1 
Nácvik výslovnosti hlásek při výuce Aj 2 
Seminář pro učitele Aj 1 
Sebehodnocení ve výuce cizích jazyků 1 
Seminář „Počítač ve škole“ 1 
Odměňování prac. školství po novelách plat. předpisů v roce 2007 1 
Pracovně právní vztahy ve školství, další vzděl. ped. prac. 1 
 
 
Školení pracovníků v rámci projektu SIPVZ PI – Informační gramotnost ve znalostní úrovni P  
bylo ve školním roce 2006/2007 přerušeno z důvodu nepřidělení financí na rok 2007.                
 
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. 40 40 - - - 
2. 32 31 1 - - 
3. 52 47 5 - - 
4. 36 24 12 - - 
5. 45 32 13 - - 

Celkem za I. stupeň           205 174 31 - - 
6. 87 33 54 -    - 
7. 73 33 40 - - 
8. 57 19 38 - - 
9. 73 11 62 - - 

Celkem za II. Stupeň 290 96 194 - - 
Celkem za školu 

 
495 270 225 - - 

 
 
*    počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2007 

 
 
Údaje v této tabulce jsou ze závěru školního roku 2006/2007 – k 29. 6. 2006. 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   I. pol.    -         2 0,40 
  II. pol.    -         2 0,40 
3   I. pol.    -         0 0,00 
    II. pol.   -         0 0,00 

  
 
3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2006/2007……38… 
 
     ( za I. pol. -  6,   za II. pol. -  32 ) 
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    průměr na jednoho žáka ……0,07……… 
 
 
4. Údaje o přijímacím řízení na střední školu 
 

Gymnázium SOŠ SOU Konzervatoř Školní rok 
2005/2006 4 leté 

studium 
6 leté 

studium 
8 leté 

studium 
   

Počty přijatých 
žáků 

8 0 9 42 23 0 

 
 
5. Počet absolventů ZŠ 
 
Ročník Počet žáků % 
9. ročník 72 14,54 
8. ročník 1  0,20 
Celkem 73 14,74 
 
 

 
Část IV. 

 
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí  

 
 
Ve školním roce 2006/2007 nebyla inspekce na naší škole prováděna. 

 
 
 

Část V. 
 

Výkon státní správy 
 
 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 
O odkladu povinné školní docházky podle § 37 4 0 
O dodatečném odložení povinné školní docházky podle § 37 0  0 
Další dle §165, odst.2 a, e, h, i 94 0 
 
 
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2006/2007 -  52   (12 odkladů - nastoupilo 39)* 
 
* 1 žák nastoupil na ZŠ Rosice 
 
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2007/2008 -  47   (4 odklady - nastoupilo 42)* 
 
* 1 žákyně nastoupila na ZŠ Němčice 
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Část VI. 
 

Další údaje o škole 
 
Přehled akcí – I. stupeň 
Divadelní představení Rychlé šípy pro 4.-5. roč., dopravní akce Jezdíme úsměvem – 5. B – 
spolupráce s Policií ČR, divadelní představení O Růžence pro 1.-2. roč., divadelní představení 
Karel IV. a Jan Žižka z Trocnova - 3.-5. roč., exkurze do Planetária v Brně – 2. a 5. roč., 
dopravní výchova – soutěž v jízdě na koloběžkách – 2. B, pořad Sport a hry v kině Réna pro 
3.-5. roč., návštěva Mikuláše na škole, Mikulášský koncert – skupina Belcanto – 1.-5. roč., 
setkání žáků 5. roč. ZŠ Němčice s žáky 5. roč. naší školy, účast na vánočních dílnách v SVČ 
Ivančice – 3. A, 5. A, vánoční besídky žáků pro rodiče, vánoční projekty na I. stupni nazvané 
Den bez rozvrhu – vánoční dílny, filmové představení Kouzelná chůva v kině Réna –                 
1. – 5. roč., účast na vánočním festivalu na ZŠ pro sluchově postižené, vánoční besídky tříd, 
divadelní představení Vánoční kouzlo pro žáky 1. – 3. roč., divadelní představení Dětská 
scéna 2007, exkurze žáků 5. roč. do Technického muzea v Brně, výchovný koncert skupiny 
Marbo pro žáky 1. – 5. roč., testování vědomostí a dovedností žáků 5. roč. v českém jazyce, 
matematice a obecných dovednostech, anglicky mluvený pořad Magical language, divadelní 
představení žáků školní družiny Sůl nad zlato a O neposlušných kůzlátkách pro žáky 1. a 2. 
roč., matematická soutěž Klokan, pěvecká soutěž Superstar, pořad pro žáky 1. – 5. roč. Jaro 
s kamarády, návštěva kulturních památek v Brně - žáci 5. roč., představení v anglickém 
jazyce pro žáky 4. – 5. roč., loutkové představení divadla Marionet Praha pro žáky I. stupně, 
malování na chodníku pro žáky 1. roč., dopravní výchova na dopravním hřišti v Oslavanech – 
4. A, B, recitační soutěž žáků I. stupně, koncert žáků ZUŠ Ivančice pro žáky I. stupně, 
výchovný koncert S hudbou kolem světa –1. –5. roč., divadelní představení Červená Karkulka 
pro žáky 1. roč., návštěva žáků I. stupně na ZUŠ Ivančice, setkání vyhodnocených žáků 
ivančických škol na MěÚ Ivančice. Všechny třídy I. stupně absolvovaly školní výlety. 
V červnu se žáci 5. roč. zúčastnili školy v přírodě v Bystré u poličky.   
 
Přehled akcí – II. stupeň 
Beseda žáků 6. roč. s Mgr. Cupalovou na téma Klima třídy, akce SVČ Ivančice pro žáky          
6. a 7. roč. – Učíme se navzájem poznávat (Templštýn), celoroční soutěž v oblasti výpočetní 
techniky Najdi co neznáš, exkurze žáků 9. roč. do Prahy, návštěva muzea Vl. Menšíka –          
9. roč., exkurze žáků 9.roč. na SOŠ a SOU zeměd. v Ivančicích, exkurze do Antroposu v Brně 
– 6. roč., návštěva výstavy Slovanská epopej v Mor. Krumlově – 9. A, beseda žáků 9. roč. se 
zástupci SOŠ a SOU Mor. Krumlov, beseda pracovnic odboru sociální péče  s žáky 9. roč., 
exkurze žáků 9. roč. na SOŠ a SOU v Mor. Krumlově, beseda žáků 8. roč. s pracovnicemi 
odboru sociální prevence Brno-venkov na téma Sociální práva dítěte, setkání žáků 9. roč. a 
jejich rodičů se zástupci okolních SOŠ a SOU, beseda žáků 6. roč. s příslušníky Policie ČR na 
téma Kruh bezpečí, exkurze žáků 6. roč. do Moravské galerie v Brně, pořad pro žáky              
8. a 9. roč. Kriminalita mládeže, pěvecká soutěž žáků II. stupně, účast žáků II. stupně 
v celostátní soutěži v oblasti výpočetní techniky Co nevím, to si najdu, návštěva Mikuláše na 
škole, Mikulášský koncert skupiny Belcanto v kině Réna pro 6. – 9. roč., návštěva výstavy 
Vánoční aranžování – 6. – 7. roč., beseda žáků 6. roč. s pracovníky charitativní organizace 
Adra na téma Kdo je můj bližní (příprava na akci Adopce v balíčku), filmové představení 
Kouzelná chůva – 6. – 9. roč., návštěva žáků 8. a 9. roč. na GJB Ivančice, vánoční besídky 
tříd, školní kolo olympiády v Čj, okresní kolo olympiády v Čj – SVČ Ivančice, školní kolo 
recitační soutěže, oblastní kolo recitátorů – SVČ Ivančice,návštěva Moravské galerie v Brně – 
7. roč., školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, okresní kolo matematické soutěže 
Pythagoriáda, školní kolo dějepisné olympiády, okresní kolo dějepisné olympiády – SVČ 
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Ivančice, školní kolo biologické olympiády kat. C - 8.-9.roč., okresní kolo biologické 
olympiády kat. C – Zbýšov, školní kolo zeměpisné olympiády, okresní kolo zeměpisné 
olympiády – SVČ Ivančice, beseda žáků 7. roč. s Mgr. Cupalovou na téma Kruhy rozhodnutí, 
výchovný koncert skupiny Marbo – 6. – 9. roč., matematická soutěž Klokan, beseda pro žáky 
8. roč. na téma Protidrogová prevence, dopravní soutěž mladých cyklistů – testy a jízda 
zručnosti, exkurze žáků 7. roč. do Technického muzea v Brně, exkurze žáků 8. roč. na Úřad 
práce v Brně, beseda pro žáky 9. roč. na téma Protidrogová prevence, školní kolo soutěže 
Paragraf 11/55 – tělocvična školy, oblastní kolo soutěže Paragraf 11/55 – kino Réna, školní 
kolo biologické olympiády kat. D - 6.-7.roč., okresní kolo biologické olympiády kat. D – 
Zbýšov, loutkové divadelní představení divadla Marionet Praha pro žáky 6. – 7. roč., návštěva 
Moravské galerie v Brně – 8. roč., beseda žáků 6. roč. o životním prostředí v našem městě, 
beseda žáků 8. roč. s Policií ČR o dopravní výchově, okrskové kolo v dopravní soutěži 
v Oslavanech, exkurze žáků 9. roč. do Planetária v Brně, beseda pro žáky 9. roč. k sexuální 
výchově, exkurze žáků 7. A, C do Kralic, beseda žáků 7. a 8. roč. s ministrem zdravotnictví 
v kině Réna, beseda žáků 8. roč. na téma První pomoc, chemická soutěž pro žáky 8. a 9. roč., 
Den dětí – sportovní dopoledne pro žáky II. stupně, Den Dunaje – vycházka žáků 8. B podél 
řeky Oslavy – zaslání prací do soutěže, beseda pro děvčata 6. roč. na téma Čas proměn, 
návštěva výstavy v Domě umění v Brně – 9. roč., beseda žáků 8. roč. s Mgr. Cupalovou na 
téma Sebepoznání, setkání vyhodnocených žáků na MěÚ Ivančice. Všechny třídy II. stupně 
absolvovaly školní výlety.  
 
 
Tělovýchovná činnost 
 
Stejně jako v předcházejících letech tak i ve školním roce 2006/2007 sloužila k tělovýchovné 
činnosti 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 
Šachový turnaj žáků I. stupně, soutěž v jízdě na koloběžkách – žáci 2. roč., soutěž ve šplhu 
žáků - 4. - 5. roč., setkání žáků 5. roč. naší školy s žáky 5. roč. ZŠ Němčice – utkání ve 
vybíjené, bruslení žáků I. stupně na stadionu Olympia v Brně, soutěž v plavání – bazén 
v Nové vsi, vybíjená žáků 3. – 5. roč. – tělocvična školy, okrskové kolo v kopané Mc Donalds 
Cup pro žáky 4.-5. roč.- Ivančice, okresní kolo v kopané Mc Donalds Cup – Modřice, turnaj 
ve vybíjené žáků 5. roč. – školní hřiště, Den dětí – sportovní dopoledne pro žáky I. stupně – 
školní hřiště. Žáci 2. a 3. roč. se zúčastnili pravidelného plaveckého výcviku v Nové Vsi. 
 
II. stupeň 
Okrskové kolo v kopané – Oslavany, turnaj ve volejbalu děvčat – Zastávka, turnaj                          
ve volejbalu chlapců – Zastávka, šachový turnaj žáků II. stupně, turnaj ve stolním tenisu – 
Tišnov, turnaj ve florbalu děvčat – Těšany, okrskové kolo ve florbalu chlapců – Ivančice, 
okresní kolo ve florbalu chlapců – Tišnov, okrskové kolo v házené chlapců – Ivančice, 
okresní kolo v házené chlapců – Tišnov, okrskové kolo ve šplhu – tělocvična školy, turnaj ve 
volejbalu děvčat – GJB Ivančice, okrskové kolo v basketbalu chlapců – Ivančice, okresní kolo 
v basketbalu chlapců – Tišnov, okrskové kolo ve volejbalu děvčat – Zastávka, lehkoatletické 
závody v Mokré – Mokerská laťka – mladší žáci, lehkoatletické závody v Mokré – Mokerská 
laťka – starší žáci, okrskové kolo ve volejbalu chlapců – Zastávka, okrskové kolo 
v minikopané – Ivančice, okrskové kolo lehkoatletických závodů Pohár rozhlasu – mladší a 
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starší žáci - Ivančice, okresní kolo lehkoatletických závodů Pohár rozhlasu – mladší a starší 
žáci – Brno, olympiáda míčových her v Kuřimi.   
V lednu se zúčastnili žáci 7. A lyžařského výcvikového kurzu v Lipové Lázních. Třídy 7. B a 
7. C se lyžařského kurzu nezúčastnili z důvodu nepříznivého počasí a kurz absolvují ve 
školním roce 2007/2008.  
  
 
Sdružení rodičů 
 
Také v tomto školním roce pokračovala úspěšně spolupráce školy se Sdružením rodičů. 
Hlavním úkolem Sdružení rodičů je rozvíjení spolupráce mezi školou a rodinou při výchově a 
vzdělávání žáků školy. V průběhu celého školního roku výbor velmi dobře spolupracoval 
s vedením školy a vyvíjel činnost v mnoha oblastech. Členové výboru se pravidelně scházeli  
1 x za měsíc. V říjnu 2006 proběhla schůze rodičů na níž byla ředitelem školy přednesena 
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 v hodnotě 20.000 Kč. Dále se rodiče podíleli na 
úhradě cestovného žáků a odměn pro žáky při různých soutěžích, olympiádách a sběrových 
akcích. Také letos zajistil výbor SR občerstvení při rozloučení s žáky 9. ročníků a odměny 
nejlepším žákům v jednotlivých třídách na konci školního roku. 
Ve školním roce 2006/2007 pracovalo ve výboru SR 6 členů. Na závěr školního roku 
2006/2007 se výbor rozloučil s dvěmi členkami, které ukončili svoji činnost. 
 
Zájmová činnost – kroužky při ZŠ 
 
 Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

 
I. stupeň  Aerobic – začátečníci 1 29 
  Aerobic – pokročilí 1 10 
  Dovedné ruce 1 19 
  Sportovní hry – ml. žáci 1 26 
  Sportovní hry – 3. – 5. roč. 1 16 
  Školička (výp. technika) 1 22 
  Školáček (výp. technika) 1 26 
  Dyslektický 1 9 
  Zpěvánek 1 21 
  Angličtina hrou   1 19 
II. stupeň  Sportovní hry - ml. žáci 1 18 
  Sportovní hry - st. žáci 1 23 
  Stolní tenis 1 19 
  Sportovní hry – děvčata (volejbal) 1 17 
  Výpočetní technika 1 10 
  Svět internetu 1 16 
  Informatika 1 30 
  Práce s internetem 1 10 
  Čeština jinak 1 17 
  Ruský jazyk 1 13 
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 Spolupráce s jinými organizacemi 
 
Ve školním roce 2006/2007 pokračovala  velmi dobrá spolupráce školy se zřizovatelem. 
Škola i zřizovatel mají společný zájem na dalším zlepšování podmínek pro práci jak žáků, tak 
učitelů.   
Dále spolupracujeme s Kulturním informa čním centrem v Ivančicích (články do 
Ivančického zpravodaje, účast na pořadech organizovaných KIC),  Střediskem volného času 
v Ivančicích (účast v kroužcích a na pořadech organizovaných SVČ, pomoc SVČ při 
zajišťování LVVZ, školy v přírodě, víkendových akcí pro třídy), Pedagogicko 
psychologickou poradnou (vyšetřování dětí se specifickými vývojovými poruchami učení, 
zajišťování besed s žáky a učiteli – Mgr. Cupalová, Mgr. Abrahámová), Střediskem služeb 
školám Brno a NIDV Brno (zajišťování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků), 
Službou škole Kuřim (dodávka učebnic a učebních pomůcek), Úřadem práce Brno-venkov 
(akce pro žáky 8. ročníků), Městskou policií a Policií ČR (zajištění pořádku a bezpečnosti 
v okolí školy, při akcích školy, besedy pro žáky), místními i okolními školami a MŠ Úvoz.              
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. 
     

 
 

Část VII. 
 

Zhodnocení a závěr 
 
 
Každý rok stanoví vedení školy ve spolupráci s pedagogickými pracovníky a zřizovatelem 
úkoly v oblasti výchovně vzdělávací práce a v oblasti materiálně technického zabezpečení. 
Úkoly stanovené na začátku školního roku 2006/2007, jak v oblasti výchovně vzdělávací 
práce, tak i v oblasti materiálně technického zabezpečení, byly splněny.  
Žáci se zúčastnili v průběhu školního roku mnoha akcí – soutěží, olympiád, besed, výchovně-
vzdělávacích programů, filmových a divadelních představení, vycházek a exkurzí. 
Učitelé absolvovali řadu seminářů a školení. Získané poznatky pak využívali pro práci ve 
vyučovacích hodinách. 
Hlavním úkolem všech pedagogů bylo dokončení prací na tvorbě Školního vzdělávacího 
programu, podle kterého škola začne vyučovat v 1. a 6. ročníku od září 2007. Školní 
vzdělávací program byl úspěšně dokončen a 12. 6. 2007 schválen Školskou radou. 
To, že vzdělávání na škole je na velmi dobré úrovni, potvrzují výsledky klasifikace na konci 
školního roku. S vyznamenáním prospělo 270  žáků z celkového počtu 495 žáků, všichni 
ostatní prospěli. Příznivé jsou také výsledky přijímacího řízení. Všichni žáci, kteří ukončili 
školní docházku, se umístili na SOŠ a gymnáziích (50 ) nebo SOU (23 ). Do primy bylo na 
gymnázia přijato 9 žáků z 12  přihlášených. 
V oblasti materiálně- technického zabezpečení byly splněny tyto úkoly:  
     -    malování tříd,                                        

- odstranění starých stromů a provedení zemních úprav v sadu, vysázení první řady 
ovocných  stromků, 

- montáž zařízení pro úsporu vody v celé budově, 
- u „domečku“ výměna starých dřevěných oken za plastové, 
- oprava střechy proti zatékání, 
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- oprava umělohmotného povrchu malého i velkého hřiště, 
- vybavení velké učebny výpočetní techniky novými počítači (18 ks), 
- vybavení malé učebny výpočetní techniky mobilní klimatizací, 
- vybavení malé učebny výpočetní techniky třemi novými počítači, 

     -    nákup učebnic, učebních pomůcek a materiálu potřebného pro provoz školy. 
Plněním úkolů v oblasti výchovně vzdělávací práce a v oblasti materiálně technického 
zabezpečení ve školním roce 2006/2007 plní škola zároveň úkol trvalý – zajistit žákům co 
nejlepší a nejkvalitnější základní vzdělání a vychovat z nich řádné občany. 
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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)  -   0 
 
b) finanční prostředky z jiných zdrojů v okrese  -   0 
                                                                                
3.  Individuální integrace 
 

Typ postižení Ročník Počet žáků 
1. - 
2. - 
3. 1 
4. - 
5. 3 
6. 7 
7. 2 
8. 1 

Specifické vývojové poruchy učení a chování 

9. 1 
Celkem  15 



 15

Část IX. 
 
 

Hodnocení Minimálního preventivního programu 
 
 

1. Stručná analýza preventivního programu 
 
Název minimálního preventivního programu pro školní rok 2006/2007: „Za šťastný život.“ 
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. 
Podařilo se:  a) zapojit více jak dvě třetiny žáků školy do zájmových mimoškolních činností 
                     b) zapojit    všechny   pedagogické  pracovníky   do   minimálního  preventivního  
                         programu    (každý    učitel   si   připravil   využití  a  zařazení  působení   proti  
                         patologickým jevům do plánů učiva)   
                     c) dosáhnout  úzké   spolupráce    školního    metodika    prevence  s  výchovným    
                         poradcem a vedením školy 
                     d) řešit problémy v komisi Školního poradenského pracoviště 
                                    
 
2. Specializované programy zaměřené na rizikové jedince a skupiny 
 
 
- Akce SVČ Ivančice pro žáky 6. a 7. ročníků „Učíme se navzájem poznávat“. 
- Pořad „Kriminalita mládeže“v kině Réna pro žáky 8. a 9. ročníků 
 
Besedy: 
 
žáků 6. roč. s Mgr. Cupalovou (PPP) - téma „Klima třídy“ 
                    s  Policií ČR na téma „Kruh bezpečí“         
žáků 7. roč. s Mgr. Cupalovou – téma „Kruhy rozhodnutí“ 
žáků 8. roč. s Mgr. Cupalovou – téma „Sebepoznání“ 
                    s pracovnicemi Oddělení sociální prevence Brno-venkov 
žáků 9. roč. na téma „Protidrogová prevence“  
                    na téma „Sexuální výchova“          
.                   s pracovnicemi Oddělení sociální prevence Brno-venkov 
                    s pracovníky Policie ČR – téma „Trestní právo“. 
 
 
Soutěže: 
 

- literární soutěž  - téma „Protidrogová prevence“  
- výtvarná soutěž - téma „Protidrogová prevence“ 
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3. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole 
 
 
 Ano ne věk celkem 

případů 
návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin, kouření * - - - - 
Záškoláctví / - - 4 
Šikana - / - - 
Gambling - / - - 
Kriminalita - / - - 
Rasismus - / - - 
Jiné - / - - 
 
 
V průběhu školního roku se objevilo podezření na kouření u několika žáků. K reálnému 
zjištění však nedošlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ivančicích dne  31. 8. 2007                                                 …………………………… 
                                                                                                        Mgr. Otmar Němec            
                                                                                                              ředitel školy           
 

 
 
 
 
 
 
 
 


