Výroční zpráva
O činnosti školy ve školním roce 2017/2018

Základní škola, Znojmo,
náměstí Republiky 9
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A. Základní údaje o škole
Název:
Zřizovatel školy:
Vedení školy:
Ekonomka školy:
Součásti školy:

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9
Městský úřad ve Znojmě
ředitel školy Mgr. Zdeněk Mikulič
zástupce ředitele Mgr. Jiří Šmahaj
paní Bc. Lenka Vídeňská
školní družina – vedoucí vychovatelka Jitka Přibilová
školní jídelna – vedoucí Jana Stanislavová

Charakteristika školy:
Úplná základní škola, vyučuje se ve třech budovách v městské zástavbě. Vyučování probíhalo v 1. - 9. ročníku podle školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání „Škola bez hranic“, který vypracovali pedagogičtí pracovníci
školy v návaznosti na Rámcový vzdělávací program MŠMT.
Telefon: 515224767, 515222922, 739389032,
e-mail: skola@zsrepubliky.cz
jmeno.prijmeni@zsrepubliky.cz
webové stránky: www.zsrepubliky.cz
Školská rada: založena ve školním roce 2005/06 dle § 167 zákona č. 561/2004,
od roku 2015 pracuje v následujícím složení:
Předseda: Ing. Jana Zdražilová, zástupce rodičů
Členové: za zřizovatele – Mgr. Jan Blaha, MUDr. Ludmila Šikýřová,
Ing. Pavel Balík,
za rodiče – Mgr. Vladislav Krčál, MUDr. Tomáš Rozvadovský,
za školu – Mgr. Lenka Rosenheimová, Mgr. Jiří Šmahaj,
Mgr. František Havlík
Od 1. 2. 2018 pracuje v následujícím složení:
Předseda: Mgr. František Havlík – za školu
Členové: za zřizovatele – Mgr. Jan Blaha, MUDr. Ludmila Šikýřová,
Bc. Marta Vavříková
za rodiče – Mgr. Vladislav Krčál, MUDr. Tomáš Rozvadovský,
Ing. Lucie Alexová
za školu – Mgr. Lenka Rosenheimová, Mgr. Jiří Šmahaj
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Počet žáků ve škole dle zahajovacího výkazu (k 1. 9. 2017):
Školní rok
2017/2018

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

Průměrný počet
žáků na třídu

1. stupeň

10

5

292

29,2

2. stupeň

11

4

297

27

21

9

589

28,05

Celkem

Příloha č. 1: Počty žáků ve škole od šk. roku 1990/91
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Součásti školy
Zařízení školního stravování
Školní jídelna je umístěna v hlavní budově a zajišťuje stravování žáků, zaměstnanců školy a kapacitu doplňuje cizími strávníky. Po rekonstrukci v roce
2004 vaří jídelna dva druhy obědů denně. Denní kapacita školní jídelny je 550
obědů.
Počet zapsaných strávníků ve školním roce:
žáci
465
zaměstnanci školy
64
cizí strávníci
55
počet strávníků celkem: 584
Školní družina
Počet oddělení:
Počet dětí v ŠD:

6
180

Z činnosti školní družiny: kromě tradičních činností probíhalo pravidelně
bruslení a plavání. Děti se zapojily do řady kroužků (vaření, šikovné ruce, sportovní, turistický, taneční, výtvarný, logopedický). Další akce, které se uskutečnily
– karneval, vánoční besídky, velikonoční zvyky, pálení čarodějnic, dětský
den,….

B. Vzdělávací program
Název zvoleného vzdělávacího Číslo jednací
programu
Škola bez hranic – školní
vzdělávací program pro záZSREP 325/2016
kladní vzdělávání

V ročníku

1. - 9.

C. Údaje o pracovnících školy
Celkový počet pedagogických pracovníků:
Přepočtený počet podle úvazků:
Odborná kvalifikovanost podle z. č. 563/2004

40
38,51
40 tj. 100%

Změny v pedagogickém sboru:
Odešly: k 30. 4. 2017 Mgr. Kateřina Procházková na MD, na konci školního roku
2016/2017 Mgr. Lada Doležalová,
Nastoupily: k 1. 5. 2017 Mgr. Věra Marečková,
k 1. 9. 2017 po MD Mgr. Eva Kubíková a Mgr, Sandra Štěpničková,
asistentky pedagoga Veronika Langerová a Kamila Frecerová
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Věkové složení učitelů
Věk

Učitelé
Muži
0
3
3
0
1
7
-

do 35 let
35-50 let
Nad 50 let
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

Ženy
1
17
6
0
3
27
1

Vychovatelky školní družiny
V kolektivu vychovatelek došlo ke změně, po mateřské dovolené nastoupily
k 1. 1. 2018 paní vychovatelky Leona Gorčíková a Ladislava Michálková, pracovní poměr ukončily paní vychovatelky Hana Svobodová a Marcela Sosnová.
Na MD je paní Jitka Budínská.
Počet vychovatelek ŠD: 6
Ekonomický úsek
Od 1. 10. 2016 správu zajišťuje paní Bc. Lenka Vídeňská.
Počet ekonomických pracovníků: 2
Školní jídelna
Školní jídelna pracuje ve stabilizovaném složení, připravuje denně dva druhy
obědů. Kvalitní služby se příznivě odráží v počtu přihlášených strávníků jak ze
školy, tak i ze zájemců mimo školu.
Počet pracovnic ŠJ:
7
Provozní pracovníci
Provozní zaměstnance řídí školník - pan Vladislav Ondrovčák. Kolektiv je
stabilizovaný, počet pracovníků: 5
Příloha č. 2: Seznam zaměstnanců školy
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D. Údaje o zápisu do 1. třídy základní školy a přijímání žáků do
vyšších ročníků
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 proběhl dne 8. dubna 2018. Byl
připraven formou stanovišť, na kterých děti plnily úkoly. Budoucí prvňáčky provázeli žáci vyšších ročníků, oblečení do kostýmů pohádkových bytostí. Zápis byl
příjemně stráveným dopolednem nejen pro děti a jejich rodiče, ale i pro přítomné
pedagogy.
Počet dětí zapsaných do 1. třídy: 60 (33 chlapců a 27 dívek)
Počet odkladů:
7 dětí
Do 1. třídy nastoupí:
50 dětí
Převedeny na jinou školu:
3 děti
Změny v počtu žáků v průběhu školního roku 2017/2018:
Přišli:
2 žáci
Odešlo:
8 žáků

E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

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

Počet
žáků
57
57
52
60
57
59
290
83
82
14
72
57
296
586

Prospělo
Prospělo
Neprospě- Z toho
s vyznamenán
lo
opakují
ím
57
0
0
0
52
5
0
0
54
6
0
0
41
16
0
0
49
10
0
0
253
37
0
0
40
43
2
1
29
53
5
0
27
45
2
2
10
47
2
0
106
190
11
3
359
227
11
3

2. Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet
5
0

% z počtu všech žáků školy
0,85 %
0%

Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2017/2018: 90 hodin,
průměr na 1 žáka: 0,154 hod.
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3. Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Školní rok 2017/18

Gymnázia
4 leté
studium

Počty přijatých žáků

12

6 leté
studium

SOU

Konzervatoř

23

22

1

8 leté
studium

4

8

4. Počet absolventů ZŠ
Ročník
9. ročník
nižší ročník 5. ročník
7. ročník
8. ročník
Celkem

SOŠ

Počet žáků
57
6
4
1
68
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F. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Školní rok 2017/2018
Celkem 36 akcí, 85 účastníků
Školení
Temný středověk nebo doba změn?
Spolupráce školy a OSPOD
Právo a rizikové chování
Jóga jako nástroj uzdravení
Profesní únava hlasu a možnost nápravy
Ochrana osobních údajů, GDPR
Sebepoznání a relaxační techniky
Partnerství MAP
Tvorba písma, autorská kritika – kaligrafie a ilustrace
Novela vyhlášky č. 27/2016
Změny v odměňování zaměstnanců
Inspirace pro zkvalitnění m. přír. předmětů na 1. stupni ZŠ
Vedení třídnických hodin
Řízení projektů
Vánoce a zdraví
Kvalitní škola a úspěch žáka
Změny v zákonech 2018
Asistent pedagoga jako podpůrné opatření
Skutečně zdravá škola
Vzdělávání a péče o žáky nadané a mimořádně nadané
Zvládání krizových situací
Inspirace pro učitele – čtenářská gramotnost
Matematika pro život
Český jazyk
Rozvoj matematické gramotnosti pro žáky s SPU
Spisová služba a archivnictví
Kyberšikana a počítačová kriminalita
Školení ČŠI
Cestovní náhrady
Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit
Zdravá výživa ve výchově ke zdraví
Fenomén nadaných dětí
Rozvrhy
Rozvíjení matematické gramotnosti na 2. stupni ZŠ
Řízení školy
Komunikace mezi účastníky inkluzivního procesu
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1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2
2
2
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
36

G. Aktivity a prezentace školy

1. Hodnocení realizace Minimálního preventivního programu
I v průběhu tohoto školního roku se naše škola aktivně zapojila do Komplexního programu primární prevence, který byl již tradičně zaměřen na všechny žáky naší školy. Hlavním cílem MPP je předcházet sociálně patologickým jevům.
Dále jsme se zaměřili na témata související se zdravým životním stylem i se
zásadami první pomoci. Za velmi důležitou součást programu považujeme aktivity zaměřené na komunikaci mezi žáky (jak v rámci jednotlivých kolektivů, tak i
mezi žáky prvního a druhého stupně), na šikanu, kyberšikanu, problematiku
drog, závislostí, nebezpečí internetu, témata týkající se lásky, věrnosti, pohlavně
přenosných chorob atd.
Uspořádali jsme celou řadu akcí. Preventivní program probíhal během celého
školního roku. Bloky s touto tematikou jsou zahrnuty ve školním vzdělávacím
programu, uspořádali jsme celou škálu besed, exkurzí, prožitkových dnů. Některé
programy zařazujeme opakovaně, ale současně jsme sledovali aktuální nabídky
preventivních programů pro ZŠ.
Ve školním roce 2017/18 proběhly tyto programy:
-

„Den šesťáků“ – 6. ročník
„Čas proměn“ – beseda o dospívání - dívky i chlapci 6. ročníku
„Kriminalita mládeže, šikana, kyberšikana“ - beseda s kurátorem – 6. ročník
beseda o volbě povolání – 8. ročník
„Seznam se bezpečně“ – beseda zaměřená na nebezpečí internetu pro žáky
6. - 9. ročníku
beseda se školním metodikem prevence – zaměřeno na chování a vzájemné vztahy mezi žáky - pro 6. ročník
„Den dětí“ – zážitkový program pro kolektivy 1. - 9. roč. – připravují TU
„Poruchy příjmu potravy“ – pro žáky 7. ročníku
beseda na Městské policii ve Znojmě – pro žáky 7. roč. zaměřená na kriminalitu mládeže, šikanu a kyberšikanu
„Vánoční rozjímání“ – tradice a zvyky Vánoc pro 1. stupeň
taneční večírek školy pro rodiče žáků i přátele školy zahájený polonézou
v podání žáků 9. ročníku
exkurze do NP Podyjí zaměřené na ochranu životního prostředí – žáci 6. 9. roč.
Ochutnávkový koš – akce zaměřená na zdravé stravovací návyky – všichni žáci I. i II. stupně
beseda o šikaně, poruchách příjmu potravy, závislostech, přátelství a o
vztazích v rodině v kině Svět – 6. a 7. ročník
Den Země – zážitkový program zaměřený na ochranu přírody 1. – 9. roč.
Beseda o sektách – pro 9. ročníky
„Louka plná dětí“ – náborové setkání žáků 2. ročníků se znojemskými
sportovními oddíly, které se konalo na Městské plovárně Louka, Znojmo

Ve škole se nadále daří aktivně zapojovat žáky do preventivních programů
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i soutěží. Sami se připravují na hodiny s touto tematikou.
I nadále se bohužel vyskytují žáci, kteří i přes znalosti o škodlivosti kouření
jsou aktivními kuřáky.
V preventivních programech, které se nám osvědčily, budeme pokračovat i
v dalších letech.
Také školní hřiště slouží nejen našim žákům, ale i ostatním dětem města
Znojma. Ty ho mohou navštěvovat v odpoledních hodinách, a to nejen
v pracovních dnech, ale i o víkendech. Věříme, že časem zde smysluplně tráveným přispíváme ke snížení výskytu sociálně patologických jevů.

2. Výsledky soutěží a další akce školy
Pěvecký sbor „Libohlásek“ pod vedením p. uč. Lenky Rosenheimové, p .uč.
Jaroslavy Ondrové, p. uč. Jany Vojáčkové a p. uč. Bohumíry Svobodové uskutečnil řadu koncertů:
- zahájení školního roku
- vítání prvňáčků
- zahájení adventu na náměstí TGM se Standou Hložkem
- vánoční koncert v divadle s Pavlem Vítkem
- vánoční koncert v divadle ve spolupráci s HŠ Yamaha
- velikonoční vystoupení na Horním náměstí
- charitativní koncert – THE TAP TAP PRO KONIPASKU
Členové sboru jako odměnu za celoroční práci navštívili muzikálové představení
v MěD Brno „Děsnej pátek“.
Žáci se zúčastnili řady soutěží a olympiád. V okresních a krajských kolech
dosáhli následujících úspěchů:

Vědomostní soutěže
Matematická olympiáda
Okresní kolo

6. roč.

2. místo

Adéla Franková

5. roč.
7. roč.

5. místo
5. místo
6. místo
6. místo
5. místo
6. místo

Valerie Tomášková
Jiří Bastl
Anna Pouzarová
Adam Král
Daniela Krejčí
Jana Cardová

1. místo
4. místo
4. místo
3. místo
3. místo

Maxmilián Mašek
Jakub Burda
Adéla Franková
Martin Pavlík
Jiří Bastl

8. roč.
Pythagoriáda

5. roč.
6. roč.
7. roč.
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Matematický klokan
Jihomoravský kraj, ČR
Cvrček

1. místo

David Pátý

1. místo
3. místo
3. místo
4. místo

David Pátý
Jakub Burda
Jiří Bastl
Michal Palatka

7. roč.

2. místo

Aneta Láníková

2. roč.
5. roč.
7. roč.

1. místo
1. místo
2. místo

Bára Antonínová
Pavel Pouzar
Anna Pouzarová

kat. I A
9. roč.
krajské kolo
republikové kolo

1. místo
1. místo
5. místo

Vanessa Uhlíková

2. místo

Anna Pouzarová

3. místo

Max Chvátal
Daniel M. Portugal

7. roč.

5. místo

Viktor Kacetl

Okresní kolo,
9. roč.
postup do krajského kola

2. místo

Marie Kmecová

Okresní kolo
Cvrček
Klokánek
Benjamín
Kadet
Recitační soutěž
Okresní kolo
Autorské čtení
Okresní kolo

Olympiáda v Nj

Okresní kolo

7. roč.

Jazyková soutěž, ZŠ Pražská
8. roč.
Zeměpisná olympiáda
Okresní kolo
Dějepisná olympiáda
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Výtvarné soutěže
Voda a lidé

1. místo
2. místo

Zahrádka pro všechny generace
Znojemské národní památky

Anna Nevrklová
Karla Krobová

1. místo
2. místo
2. místo

Linda Růžičková
Natálie Vicianová

Viktorie Mlátilíková

Pěvecké soutěže
Znojemský slavíček

1. místo
3. místo

Anna Čižmářová
Eliška Illková

Okresní kolo, st. žákyně

1. místo

Krajské kolo

4. místo

Barbora Lustigová
Kateřina Krejčí
Barbora Lustigová

Sportovní soutěže
Stolní tenis

Florbal – žáci 1. stupně
Okresní florbalová liga

1. místo

Adam Kylián, Jan Vystrčil,
Jakub Jordán, Vojtěch Říha,
Ondrej Kaliský, Lukáš Bureš,
Jakub Koukal, Samuel Smejkal

O pohár senátora

3. místo

Adam Kylián, Jan Vystrčil,
Jakub Jordán, Vojtěch Říha,
Ondrej Kaliský, Lukáš Bureš,
Jakub Koukal, Samuel Smejkal

3. místo

Samira Hrůzová, Markéta Kafková,
Bára Kafková, Dominika Horáková,
Iva Šarounová, Antonie Menclová,
Kateřina Hrdinová, Valerie Tomášková,
Tereza Raabová, Tereza Vršková,
Linda Růžičková

1. místo

Adam Kylián, Jan Vystrčil,
Jakub Jordán, Vojtěch Říha,
Ondrej Kaliský, Lukáš Bureš,
Jakub Koukal, Samuel Smejkal

Vánoční turnaj
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Plavání
Okresní přebor, 1. stupeň

1. místo
3. místo

Jakub Jordán
Ondrej Kaliský

Čokoládová tretra, 1. tř.

1. místo
3. místo

Adéla Fialová
Štěpán Šmerda

Atletika
Okresní přebor st. žactva a dorostu
60 m
1000 m
skok daleký
skok vysoký

1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo

Josef Lichevník
Tereza Treterová
Anna Truhlářová
Viktorie Lipoldová
Kristýna Sovjáková

1. místo

Marika Stuhlová

Okresní přebor ml. žactva
60 m

Běh do vrchu (Karolinka cup) 1. místo
1. místo

Anna Wojnarová
Michal Palatka

Okresní přebor v basketbalu
ml. žákyně

3. místo

Elena Holzerová, Marika Stuhlová,
Tereza Tkadlecová, Eliška Krčálová,
Elen Kudrnová, Robina Valičová,
Anna Wojnarová, Nikol Pavlíková,
Veronika Wieznerová

st. žákyně

2. místo

Viktorie Lipoldová, Kateřina Krejčí,
Anna Truhlářová, Tereza Treterová,
Elen Pokorná

Pohár rozhlasu, mladší žáci
Krajské kolo
Okresní kolo

5. místo
1. místo

Josef Simonyi, Lukáš Hevera,
Vojtěch Číhal, Vladimír Knoflíček,
Damián Süsenbek, Metoděj Holzer,
Jakub Vojáček, Jakub Mikulášek,
Vojtěch Koukal
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Okresní kolo OVOV

1. místo
1. místo
1. místo
1. místo

Michal Palatka
Damián Süsenbek
Jakub Mikulášek
Nela Boudná

krajské kolo

3. místo

Michal Palatka

Florbal
Okresní kolo, ml. žákyně

1. místo

Florbalová liga SVČ Znojmo

Marika Stuhlová, Tereza Tkadlecová,
Veronika Filáková, Karolína Gašparová,
Elen Kudrnová, Robina Valičová,
Lucie Vlčková, Anna Wojnarová,
Julie Procházková

1. místo

Adam Dománek, David Mareček,
Ondřej Bernard, Adam Lustig,
Jiří Lahodný, Ondřej Cakl,
Jáchym Špalek, Štěpán Špalek,
Vojtěch Vojtěch, David Sedláček

Basketbal
Krajské kolo, ml. žáci
Okresní kolo, ml. žáci

4. místo
1. místo

Ondřej Čížek, Vojtěch Koukal,
Vojtěch Vojtěch, Damián Süsenbek,
Metoděj Holzer, Vladimír Knoflíček,
Bohumil Jurák, Jan Stanislav,
Jan Mojžíšek

Na škole působí AŠSK, která ve šk. roce 2017/2018 sdružovala 137 dětí se
zájmem o tělovýchovnou činnost (zapojily se do práce v 8 kroužcích se sportovním zaměřením). Vedoucí AŠSK je paní Iva Veselková.
Sběrové soutěže školy
– pomerančová kůra 579,530 kg, starý papír 77 350 kg.
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Kroužky při ZŠ ve školním roce 2017/2018
Počet kroužků

Počet žáků

Anglický jazyk

5

56

Německý jazyk

2

15

Španělský jazyk

1

15

Dyslektický

2

21

Pěvecký

2

75

Keramický

1

13

Florbal

5

73

Míčové hry

2

30

Atletika

1

13

Logopedická péče

1

1

Stolní tenis

1

13

Dramatický

1

22

Speciálně pedagogická péče

13

48

Cvičení z ČJ

2

23

Cvičení z M

2

27

Název kroužku

H. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a dalšími kontrolními orgány
Kontroly ve školním roce 2017/2018
·

Okresní správa sociálního zabezpečení – 1. 3. 2018

·

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – 5. 4. 2018

·

Městský úřad Znojmo – 23. 4. – 25. 4. 2018

J. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2017
Škola hospodařila s příspěvkem ze státního rozpočtu, který byl stanoven dle
směrnic Krajského úřadu Jihomoravského kraje a s příspěvkem zřizovatele, Města Znojma.
Přehled čerpání za rok 2017 – Příloha č. 3.

K. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
V tomto školním roce jsme se zapojili do spolupráce s italskou školou
z Trenta, městské části Povo a Villazzano.
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L. Zapojení školy do dalšího vzdělávání a celoživotního učení
Pedagogové projevili velký zájem o další vzdělávání. Zaměřili jsme se na
různé oblasti, přednost měly otázky zabezpečení vzdělávání nadaných žáků a
žáků s výukovými problémy, obrana proti šikaně, kyberšikaně, zdravý životní
styl, na využití programu Bakalář, 1. pomoc, společné učení apod. Celkem jsme
se zúčastnili 35 akcí. Finanční zabezpečení těchto akcí probíhalo bez problémů,
protože to umožnil rozpočet na neinvestiční výdaje.

Projekty ve školním roce 2017/2018
č. Projekty školy
Během školního roku 2018/2019 byly pedagogy školy realizovány dva projekty. Finanční prostředky projektu v rámci operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) s názvem „Profesní růst pedagogů“ využívaly cílové
skupiny již druhým rokem ke zvýšení svých kompetencí. Projekt „Rozvoj manuální zručnosti a podnikavosti žáků“ realizovala škola za finanční podpory Nadace
Pegas Nonwovens.
Ve druhém pololetí školního roku byly škole schváleny dvě projektové žádosti. Jedná se o:
 investiční projekt „Odborné učebny pro Základní školu, Znojmo, náměstí
Republiky 9“ v rámci Integrovaného operačního programu (realizace od
dubna 2018)
 projekt „Učíme jiné, učíme sebe“ v rámci operačního programu Výzkum,
vývoj, vzdělávání (realizace od září 2018).
č. 1 Popis projektů
č. 1.1
Název projektu:
Operační program:
Registrační číslo projektu:
Doba realizace:
Hodnota projektu:
Financování projektu:

Profesní růst pedagogů
OP Výzkum, vývoj, vzdělávání
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001128
1. září 2016 – 31. srpna 2018
1 495 310,00 Kč
1 271 013,50 Kč příspěvek Evropské unie
224 296,50 Kč národní veřejné zdroje

Popis projektu:
Aktivity projektu jsou zaměřeny na personální podporu, osobnostně profesní
růst pedagogů, podporu extrakurikulárních aktivit, společné vzdělávání dětí (žáků) a spolupráci školy s rodiči dětí (žáků).
č.1.2
Název projektu:
Financování projektu:
Doba realizace:
Hodnota projektu:

Rozvoj manuální zručnosti a podnikavosti žáků
Nadace Pegas Nonwovens
1. září 2017 – 30. června 2018
331 420,00 Kč
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Popis projektu:
Cílem projektu bylo probuzení zájmu žáků o manuální práce a tradiční řemesla, podnikání. Žáci si v průběhu školního roku zakládali vlastní firmu (minipodnik), která pro ně sloužila jako nástroj kreativity, rozvoje podnikatelských
dovedností a manuálních dovedností.
Hlavními důvody práce se vlastních firmách bylo zvyšování samostatnosti a
iniciativy žáků, poskytnutí základních znalostí, jak založit a vést vlastní firmu,
živnost.
č.1.3
Název projektu:
Odborné učebny pro Základní školu, Znojmo, náměstí Republiky 9
Operační program:
Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0002969
Doba realizace:
1. září 2016 – 30. března 2019
Hodnota projektu:
38 595 150,00 Kč
Financování projektu:
32 805 877,50 Kč příspěvek Evropské unie
1 929 757,50 Kč národní veřejné zdroje
3 859 150,00 Kč vlastní zdroje financování
Popis projektu:
Aktivity projektu jsou orientovány na modernizaci 4 odborných učeben (fyzika, chemie, matematika a jazyky), 3 specializovaných učeben pro řemeslné
vzdělávání (technické dílny, vaření a šití), vytvoření podmínek pro inkluzi (2
nové třídy pro inkluzivní vzdělávání vedoucí ke zvýšení kapacity školy) a odpovídající zázemí (bezbariérovost, konektivita, kabinety, sociální zázemí, apod.).
Součástí projektu je i revitalizace venkovního prostranství (zeleně), které bude
sloužit pro odpočinek žáků.
č. 1.4
Název projektu:
Učíme jiné, učíme sebe
Operační program:
OP Výzkum, vývoj, vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0008671
Doba realizace:
1. září 2018 – 31. srpna 2020
Hodnota projektu:
2 180 933,00 Kč
Financování projektu:
1 853 793,04 Kč příspěvek Evropské unie
327 139,96 Kč národní veřejné zdroje
Popis projektu:
Projekt je zaměřen na osobnostně profesní růst pedagogů, podporu extrakurikulárních aktivit, společné vzdělávání dětí (žáků), aktivity rozvíjející ICT a spolupráci školy s rodiči dětí (žáků), spolupráci s veřejností.

M. Spolupráce při plnění úkolů ve vzdělávání
Sdružení rodičů

Spolupráce se sdružením rodičů byla opět na výborné úrovni.
SR pomáhalo škole při různých akcích, při financování aktivit pro děti školy.
Proběhl tradiční večírek, o který byl velký zájem. Večírek se uskutečnil v novém
KD v Kuchařovicích a měl výbornou úroveň.
Na účet sdružení rodičů byly poukázány finanční dary rodičů a sponzorů
(celkem 24 040 Kč).
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Sdružení rodičů podporovalo pěvecký sbor Libohlásek, finančně přispívalo
na dopravu dětí na soutěže (jak sportovní, tak vědomostní), hradilo startovné,
přispělo také na dopravu do Planetária v Brně. Byla odsouhlasena podpora mimoznojemských žáků, kteří úspěšně složili zkoušky v rámci programu Cambridge exams. Celkem se jednalo o 5 žáků.
Dále SR financovalo různé odměny pro žáky, kteří úspěšně reprezentovali školu
či se aktivně zapojili do práce pro třídní kolektiv. Jako každý rok tak i letos sdružení rodičů finančně podporovalo akce školní družiny.
Město Znojmo přispělo dětem finanční částkou ve výši 25 000 Kč. Dotace
byla použita na pořádání Dýňové stezky v Dolním parku (škola pořádá pro
všechny děti města Znojma), na činnost pěveckého sboru Libohlásek, školní družiny (mj. Karneval, Den dětí, doprava na akce, trička pro sbor,…) a na činnosti
s dětmi z partnerské školy z Pova a Vilazzana.
Vyplácí se všestranná spolupráce, která pomáhá vylepšovat přístupy k moderní výuce a poskytuje dětem další možnosti při vzdělávání.
Spolupráce se zřizovatelem
Spolupráce se zřizovatelem, Městem Znojmem, byla i v tomto školním roce
velmi dobrá.
V rámci akcí „Rozšíření výuky cizích jazyků“ a „Podpora výuky cizího jazyka“ opět přispělo Město Znojmo, tentokrát částkou 103 000 Kč. Příspěvek byl
využit na nákup učebnic a pracovních sešitů, na vedení zájmových kroužků, které
byly zaměřeny na zvýšení jazykového vzdělání žáků školy. Dvanáct žáků školy
se zapojilo do programu Cambridge exams, který byl zakončen mezinárodní jazykovou zkouškou úrovně KET. Město Znojmo znojemským žákům proplatilo
poplatek za úspěšně vykonanou zkoušku. Zastupitelstvo města Znojma podpořilo
projekt školy na zřízení nových učeben (viz projekty). Realizace projektu byla
zahájena v dubnu 2018 a bude dokončena na jaře 2019.
Zpěvačky a zpěváci Libohlásku se tradičně zúčastnili mnoha akcí, které pořádalo Město Znojmo – advent, vítání občánků, Velikonoce, Muzejní noc atd.
Spolupráce s mateřskou školou
Spolupráce s MŠ na náměstí Republiky probíhala po celý školní rok, proběhla také beseda s rodiči na téma zápisu do 1. tříd. Předškoláci tradičně navštívili
vyučování ve třídách 1. ročníku. Výsledkem spolupráce je skutečnost, že většina
předškoláků ze školky nastupuje na naši školu do 1. ročníku.
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Závěrečné shrnutí školního roku
Školní rok 2017/2018 byl dalším z úspěšných roků. Žákyně 9. B třídy Vanessa Uhlíková zopakovala úspěšnou cestu z minulého školního roku, vyhrála
v olympiádě z německého jazyka okresní i krajské kolo a úspěšně reprezentovala
na celostátním finále této soutěže v Praze, kde obsadila 5. místo. Zásluhu na postupu měly paní učitelky Simona Pouzarová a Martina Stanislavová. V dějepisné
olympiádě výborně reprezentovala školu Marie Kmecová z 9. B, která se umístila
v okresním kole na 2. místě a postoupila do krajského kola. Přípravu Marie vedla
paní učitelka Marie Přibylová.
Výrazně do dění v soutěžích promluvili i naši sportovci. Přestože nejsme
sportovní škola, tak jsme se zúčastnili téměř všech soutěží na úrovni okresu. Výsledkově jsme vždy patřili ke špičce. Zvláště se dařilo atletům školy. V rámci
okresu jsme vyhráli v kategorii mladších chlapců „Pohár rozhlasu“. V krajském
kole v Břeclavi vybojovali chlapci 5. místo.
Město Znojmo rozhodlo o vypsání konkurzního řízení na místo ředitele naší
školy. Do konkurzu se přihlásili 3 uchazeči. Rada Města Znojma rozhodla o jmenování Mgr. Jiřího Šmahaje. K 31. 7. 2018 skončil v této pozici Mgr. Zdeněk
Mikulič.
Výchovně vzdělávací proces
- Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Škola bez hranic“,
který byl zpracován v roce 2016. Koordinátorkou programu je ing. Ivana Šťastná.
Program je i nadále zaměřen na tradiční priority školy - výuku cizích jazyků,
práci s výpočetními a komunikačními technologiemi a otevřenou komunikaci
mezi žáky a dospělými, mezi žáky navzájem.
- Mezi hlavní úkoly školy patří příprava žáků na další studium na SŠ a SOU.
Škola dosáhla tradičně výborných výsledků při přijímacím řízení na SŠ a SOU.
Všichni žáci byli přijati na vybranou školu. I nadále pokračuje trend z minulých
let – většina žáků se přihlásila na studijní obory. Z celkového počtu 57 žáků jich
35 bylo přijato ke studiu na středních odborných školách.
Plnění hlavních priorit školy
Výuka cizích jazyků
Povinná výuka cizích jazyků začíná ve 2. ročníku. Rodiče preferují i nadále
výuku anglického jazyka.
Výuka druhého cizího jazyka (německého, škola nabízí i ruský nebo španělský jazyk) probíhá ve třídách s rozšířenou výukou jazyků od 6. ročníku a od 7.
ročníku povinně u žáků klasických tříd.
Aprobovanost vyučujících cizích jazyků je 100%. V tomto školním roce se
dvěma jazykům učilo 243 žáků z celkového počtu 296 žáků 2. stupně.
Praktické využívání cizích jazyků
Zaměření jazykové výuky ve škole musí vést k praktickému využití vědomostí a znalostí mimo školu. V tomto školním roce měly děti řadu možností:
- Žáci 7. ročníku se setkali se žáky školy v Trentu (Povo a Villazzano) v měsíci květnu 2017 v Itálii. V říjnu 2017 tato spolupráce vyvrcholila návštěvou italských dětí ve Znojmě. Děkujeme za podporu setkávání Městu
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Znojmu. Zásluhu na výborném průběhu akce měly paní učitelky Hana Šotkovská, Martina Stanislavová a pomohli i zaměstnanci školy.
- V prosinci 2017 proběhla tradiční návštěva předvánoční Vídně, hlavního
města Rakouska a nově návštěva hlavního města Maďarska Budapešti.
- Žáci 8. a 9. ročníku strávili týden na poznávacím zájezdu ve Švýcarsku.
Měli možnost komunikovat v německém i anglickém jazyce. Zájezd připravily paní učitelky Libuše Košárková, Alice Dundová a Kateřina Donéová.
- Žáci 9. ročníku absolvovali besedu s rodilými mluvčími v Aj. Je vidět, že
žáci měli celou řadu možností procvičovat si cizí jazyk v praxi, jejich zájem
o poznávání cizích zemí byl velký. Proto i nadále budeme
v pořádání podobných akcí pokračovat.
Výuka informatiky
Žáci se v informatice vzdělávají od 4. ročníku. Po ukončení povinné základní
docházky získají všichni žáci potřebné vědomosti pro využití moderní počítačové
techniky.
Na vybavení školy výpočetní technikou má velký podíl zapojení školy do
projektů a výrazně škole pomohlo i Sdružení rodičů školy, které přispělo
na nákup nových počítačů a další techniky.
Oblast komunikace mezi žáky a dospělými, mezi žáky navzájem
Zájmem všech pracovníků školy je, aby se žáci ve škole cítili bezpečně a aby
ve škole viděli místo, kam rádi chodí. Vzájemné působení dospělých a žáků je
založeno na úctě a ohleduplnosti. Jak žáci, tak i dospělí mají svá práva a své povinnosti, na jejichž základě se k práci přistupuje. I nadále bude třeba žáky seznamovat s demokracií a možnostmi, které přináší.
V této oblasti dobře pracoval Žákovský parlament, který na naší škole funguje už od roku 1990 bez přerušení. Jeho členové byli vždy informováni o chystaných akcích ve škole a naopak navrhovali, jak zlepšit činnost školy z pohledu
žáků. Zástupci 5. – 9. ročníku se scházeli každou první středu v měsíci a zprostředkovávali předávání informací do svých tříd. Zástupci parlamentu vždy seznámili s výsledky jednání ředitele školy (pokud nebyl jednání přítomen) i žáky
celé školy prostřednictvím školního rozhlasu. Žákovský parlament řídila paní
učitelka Simona Pouzarová.
V průběhu celého školního roku se objevily některé problémy v chování žáků. Spolupráce se zákonnými zástupci byla velmi dobrá. Proběhlo celkem 26
jednání s rodiči a jejich dětmi, vždy se podařilo společně najít řešení daného problému.
Exkurze a školní vlastivědné zájezdy
Všechny třídy absolvovaly se svými učiteli výlet do blízkého, nebo i vzdálenějšího okolí. Tyto akce napomohly k utváření pozitivních vztahů ve třídách.
Uskutečnily se také tradiční exkurze do brněnského Planetária, ke Knínickým
rybníkům. V zimě byli žáci 1. stupně v Deštné v Orlických horách na škole
v přírodě a žáci 2. stupně absolvovali lyžařský výcvikově vzdělávací zájezd – 7.
ročník v Karlově pod Pradědem, 8. – 9. ročník ve Folgaridě v Itálii.
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Průběh školního roku – některé akce
Září 2017
- začátek školního roku - přivítání prvňáčků
- republikové finále OVOV
- adaptační kurzy žáků 6. ročníku ve Vodárně Znojmo
- třídní schůzky rodičů žáků 1. a 6. ročníku
- závody dračích lodí
- Den bez aut
Říjen 2017
- dopravní výchova – 4. ročník
- návštěva žáků z italského Trenta
- sběr starého papíru
- Legiovlak ve Znojmě – žáci 8. ročníku
- účast na projektu v NP Podyjí
- Dýňový den a Dýňová stezka

Listopad 2017
- třídní schůzky SR
- akce SOU Přímětická pro žáky 9. ročníku
- burza SŠ a SOU – žáci 9. ročníku
- začátek plavání žáků 3. a 4. ročníku
- Protidrogový vlak – žáci 8. a 9. ročníku
- divadelní představení 1. st. – „Čarodějnický učeň“

Prosinec 2017
- mikulášská diskotéka ŠD
- dopravní výchova – 4. ročník
- zahájení adventu - Libohlásek zpívá se Stanislavem Hložkem
- koncert Libohlásku s Pavlem Vítkem
- Libohlásek a Yamaha zpívají v divadle – „Vánoční koncert“
- poznávací zájezdy do předvánoční Budapešti a Vídně

Leden 2018
- beseda o volbě povolání
- pohovory o prospěchu
- LVVZ Karlov pod Pradědem - 7. ročník
- divadelní představení 1. st. „Křoupat zdravě dá se hravě“
- divadelní představení 2. st. „Komáři se ženili“
Únor 2018
- soutěž „Mladí lidé v evropských lesích“
- škola v přírodě – Deštné v Orlických horách – 1. stupeň
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- zkoušky z anglického jazyka – Cambridge – 9. ročník
- úvodní zasedání školské rady
- divadelní představení 1. st. „O Honzovi a princezně“
- vzdělávací program „Kuba“ – 6. a 7. ročník
Březen 2018
- beseda se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou – 3. ročník
- taneční večírek SR v Kuchařovicích
- matematický Klokan
- lyžařský kurz pro 8. a 9. ročník – Itálie
- Noc s Andersenem – 3. A, B, 5. C
- Barvínek ve škole
- beseda s rodiči předškoláků v MŠ na nám. Republiky

Duben 2018
- Autorské čtení v knihovně
- zápis dětí do 1. ročníku
- přijímací zkoušky na SŠ
- celostátní kolo olympiády z Nj – Vanessa Uhlíková
- Planetárium Brno – 5. ročník
- třídní schůzky SR
- Den Země
- divadelní představení 2. st. „Démoni současnosti“
- zahájení projektu „Učebny pro ZŠ, ….“
- Čokoládová tretra ve Znojmě
- besedy o volbě povolání na ÚP – 8. ročník
- konkurzní řízení na místo ředitele ZŠ
Květen 2018
- partnerská města ve Znojmě
- besídky pro maminky prvňáčků
- exkurze do Terezína – 8. a 9. ročník
- exkurze do Planetária v Brně – 5. ročník
- beseda s rodilými mluvčími – žáci 9. ročníku
- jazykově poznávací zájezd do Švýcarska – žáci 8. a 9. ročníku
- vystoupení na Muzejní noci
- školní vzdělávací zájezdy
Červen 2018
- Dyslektická olympiáda ve Znojmě
- Den dětí ve škole
- Fórum „Zdravého města Znojma“
- Libohlásek zpívá na charitativním koncertu pro Konipasku
- divadelní představení 2. st. „Staré řecké báje“
- školní vzdělávací zájezdy
- Louka plná dětí – 2. ročník
- exkurze ke Knínickým rybníkům
- sportovní kurz – 9. ročník
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- výměna učebnic
- vyhodnocení školního roku
- slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky
Mimotřídní a mimoškolní činnost
Škola uskutečnila řadu akcí, které přispěly k zajímavému průběhu školního
roku. Mezi nimi byly Týden netradičního učení, Barvínkův týden, sportovní den
školy. V nově obnoveném Dolním parku opět proběhla tradiční říjnová Dýňová
stezka. Akce přilákala řadu dětí z celého města.
Pěvecký sbor Libohlásek pracuje na škole již celou řadu let. V jeho řadách
každoročně účinkuje více než 70 dětí. Děti vystoupily na vítání žáků 1. ročníku,
na Vítání občánků na MÚ, uspořádaly koncert v rámci Znojemského adventu
se Stanislavem Hložkem. Opět proběhl tradiční Vánoční koncert s hudební
školou Yamaha a děti spoluúčinkovaly na vánočním koncertu Pavla Vítka. Na
přípravě těchto vystoupení se podílela řada pedagogů školy, vedoucí sboru paní
Lenka Rosenheimová, Jana Vojáčková a Bohumíra Svobodová, výrazně pomohla
paní Jaroslava Ondrová. Techniku zabezpečoval pan Pavel Veselka a fotodokumentaci paní Maryla Vlková.
Výborně opět probíhala spolupráce s Jihomoravským muzeem, s Městskou
knihovnou a dalšími organizacemi města Znojma.
Uskutečnila se celá řada akcí pro děti, rodiče a veřejnost, jejichž hlavním
úkolem bylo dát dětem možnost zapojit se do různých činností a tak smysluplně
strávit volný čas a jejichž cílem byla také snaha zapojit rodiče a širokou veřejnost
do dění a života školy.
Ve Znojmě 1. září 2018
Č.j. ZSRP 252/2018
Projednáno na pedagogické radě školy dne 31. srpna 2018

………………………………………..
Mgr. Jiří Šmahaj, ředitel školy
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Příloha č. 1
Přehled o počtu žáků a tříd od školního roku 1990/91
Školní rok

1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

počet
žáků ve škole

počet
tříd

613
619
591
498
454
443
442
517
533
543
551
560
575
554
553
557
560
557
554
555
559
556
583
587
589
589
583
586

24
24
24
20
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
21
21
22
21
21
21
21

24

průměrný počet
žáků ve třídě
25,54
25,79
24,62
24,90
22,70
22,15
22,10
25,85
25,38
25,86
26,24
25,45
26,14
25,18
25,14
25,32
25,45
25,32
25,18
25,23
26,62
26,48
27,76
26,68
28,04
28,04
27,76
27,90

Příloha č. 2
Seznam pracovníků Základní školy, Znojmo, náměstí Republiky 9
Příjmení a jméno

zařazení

1. Mikulič Zdeněk
2. Šmahaj Jiří
3. Donéová Kateřina
4. Dundová Alice
5. Halouzková Jarmila
6. Havlík František
7. Košárková Libuše
8. Novotný Milan
9. Palatková Ivana
10. Polák Jaroslav
11. Pouzarová Simona
12. Marečková Věra
13. Přibylová Marie
14. Sobotková Kamila
15. Stanislavová Martina
16. Škaroupková Simona
17. Šotkovská Hana
18. Šťastná Ivana
19. Tomaštík Radek
20. Vizingrová Eva
21. Vlková Maryla
22. Vyskočilová Dana
23. Kubíková Eva
24. Málková Vendulka
25. Těknědžjanová Jarmila
26. Langerová Veronika
27. Steffelová Klára
28. Frecerová Kamila
29. Štěpničková Sandra
30. Habrdlová Iveta
31. Habrdlová Martina
32. Habrová Dana
33. Ondrová Jaroslava
34. Rosenheimová Lenka
35. Svobodová Bohumíra
36. Veselka Pavel
37. Veselková Iva
38. Vojáčková Jana
39. Mlátilíková Blanka
40. Jílková Dita
41. Kostrhounová Lenka
42. Kejzlarová Martina
43. Přibilová Jitka
44. Gorčíková Leona
45. Michálková Ladislava
46. Veselá Markéta
47. Ondrovčák Vladislav
48. Galetová Lenka
49. Hanáková Renata
50. Rychlíková Jana
51. Válková Zdeňka
52. Stanislavová Jana
53. Macáková Lenka
54. Nemášová Zdeňka
55. Němcová Jana
56. Pašková Marcela

ředitel
M-Ov
zástupce ředitele
M-Br.v.
učitelka
D-Cj
učitelka
Nj-Aj
učitelka
D-Čj
učitel
Tv-Ov
učitelka
Z-Špj-Aj
učitel
Z-Tv
učitelka
M-Z
učitel
Bi-Tv
učitelka
Nj
učitelka, spec. ped.
Př, Vv
učitelka
Rj-D
učitelka
Bi-Rv
učitelka
Nj-Aj
učitelka
Čj-Ov
učitelka
Aj-Rj-Ov
učitelka
Ch
učitel
M-Bi
učitelka
Čj-Vv
učitelka
1. – 5. roč., Hv
učitelka
M-F
učitelka
Aj
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
učitelka
1. - 5. roč.
učitelka
1. - 5. roč.
učitelka
1. - 5. roč.
učitelka
1. - 5. roč.
učitelka
1. - 5. roč.
učitelka
1. - 5. roč.
učitelka
1. - 5. roč.
učitel
1. - 5. roč.
učitelka
1. - 5. roč.
učitelka
1. - 5. roč.
další pedagogický pracovník
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
mzdová účetní
školník, topič
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
vedoucí ŠJ
pom. síla ŠJ
pom. síla ŠJ
pom. síla ŠJ
pom. síla ŠJ
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aprobace

57. Svobodová Jitka
58. Imrichová Marcela
59. Ďurišková Milada
60. Svobodová Jana

pom. síla ŠJ
pom. síla ŠJ
kuchařka
kuchařka

Příloha č. 3

Údaje o hospodaření školy v roce 2017
V roce 2017 škola hospodařila s těmito prostředky:
Z příspěvku zřizovatele:
Příspěvek zřizovatele
Výnosy školy
Prostředky celkem

2 178 000,00
395 543,22
2 573 543,22

Čerpáno

2 573 543,22

Výsledek hosp. z hlavní činnosti
Výsledek hosp. z vedlejší činnosti

0,00
+ 35 184,66

Celkem

+ 35 184,66

Z příspěvku státu:
Příspěvek celkem
Čerpáno
z toho platy + OPPP

26 161 852,00
26 161 852,00
18 742 084,00

ONIV

682 662,00
49 824,06
315 874,85

z toho cestovné
učebnice a učební pomůcky
Výsledek hospodaření

0,00

Účelové dotace od zřizovatele
1. Podpora výuky cizího jazyka
Čerpáno
2. Rozšíření výuky cizích jazyků
Čerpáno
3. Opravy – malování
Čerpáno
4. Myčka nádobí ŠJ investice
Čerpáno
5. Na projekt nástavba investice
Čerpáno

53 000,00
53 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
124 000,00
124 000,00
775 000,00
775 000,00

Účelové dotace z KÚ
1. Zvýšení platů neped. pracov. (UZ 33073)

135 895,00
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Čerpáno
Vratka

113 798,50
22 096,50

2. Zvýšení platů zaměst. školství (UZ33052)
Čerpáno
3. Hodnocení žáků a škol-soutěže (UZ 33065)
Čerpáno
Vratka

Projekt OP VVV UZ33063 (celk.částka 1 495 310,00 Kč)
Čerpáno
Stále probíhá

Účelová dotace Pegas (celk.částka 331 420,00 Kč)
Čerpáno
Stále probíhá

476 909,00
476 909,00
6 855,00
6 854,80
0,20

897 186,00

66 477,00

Účelové dotace z Úřadu práce na MN správce hřiště a vrátná
Čerpáno
240 083,00
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