Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Výroční zpráva
za školní rok 2016- 2017
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Část I.
Základní charakteristika školy
Název školy:
Ředitelka školy:
Zástupce ředitelky:
Ekonomka školy:
Výchovný poradce:
Vedoucí ŠD:
Vedoucí ŠJ:
Zřizovatel školy:
Škola sdružuje:
telefon, fax, e-mail:
web:

Základní škola, Znojmo, Mládeže 3
Mgr. Romana Loydová
Mgr.Michaela Stehlíková
Mgr. Petr Faltus
Ing. Iva Kosinová
Mgr. Michaela Stehlíková
Vladana Slabá
Lenka Večeřová
Město Znojmo
Školní družinu, školní jídelnu
515224765, info@zsmladeze.cz
www.zsmladeze.cz

Základní informace o škole
ZŠ Mládeže je úplná základní škola s právní subjektivitou, zřizovatelem je Město Znojmo. Škola se
nachází ve střední části města Znojma. Její provoz zajišťuje komplex pěti budov – Mládeže 1,3,5,
Vrchlického 1 a nám. Armády 16. V budově Mládeže 3 sídlí v současnosti ředitelství a sekretariát
školy, dále některé třídy 1. stupně a veškeré učebny pro 2. stupeň. V objektu na Vrchlického 1 jsou
umístěny učebny 1. stupně a v budově na nám. Armády 16 se nachází školní jídelna.

Stav žáků k 30. 9. 2016
Školní rok
Počet tříd
2016 /2017

Počet ročníků

Počet žáků

Průměrný počet
žáků na třídu

1.stupeň

15

5

377

25,13

2.stupeň

16

4

396

24,75

Celkem

31

9

773

24,94

Celkový počet žáků v 1. ročníku:
70
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 17,14
Rada školy (školská rada) zřízená podle dřívějších předpisů nebo dle § 167 zákona č.561/2004 Sb.
je zřízena, pracuje ve složení:
Ing. Patrik Štancl – předseda
Jan Grois,MBA, Ing.Ludvík Hekrle, Mudr. Jan Kervitzer , Karin Procházková,Jiří Blažek , Mgr.
Katrin Maloulová, Mgr. Kristina Pojerová, Mgr.Hana Schwarzová
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Název zvoleného vzdělávacího
programu
ŠVP 102127745

Číslo jednací

V ročníku

102127745

1.- 9.,

Na škole je zavedena:
rozšířená výuka tělesné výchovy

29-738/96-22-50 v 6. – 9.ročníku

(fotbal, florbal a atletika)
8
.C – výuka s podporou netbooků – ČJ,M,F,Př, Aj
6.A rozšířená výuka jazyků a přírodních věd
Zařízení školního stravování:
Školní jídelna má samostatnou budovu nám. Armády 16, vzdálenou od školních budov asi 5 minut
chůze. Má kapacitu 1000 jídel na den. Vaří se dva druhy jídel a stravují se zde žáci školy a
zaměstnanci školy. Školní jídelna nabízí také dietní stravování – např. bezlepkovou dietu. Školní
kuchyně a jídelna je vyhovující. Je potřeba dokončit opravu obkladů v jídelně, sklady, kotelnu a
vyměnit výtah – osobní za průmyslový. Dále je potřeba zaloupit nový konvektomat.
Škola je zapojena do projektu Obědy dětem.
Typ jídelny- dle výkazu Z
17-01

Počet

Počet strávníků
děti a
Zaměstnanci školy a
ostatní
žáci
důchodci
*
921
644
587
57
0
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), …
Počet pracovníků školního stravování k 15.10.2016
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

8
7,4

Provoz školní družiny:
Školní družina se nachází v budově Vrchlického 1.
Provoz - ráno PO-PÁ od 6.00 do 7.30 hod.,
- Odpoledne PO, ST 11.40 – 17.00 hod., ÚT, ČT, PÁ 11.40 – 16.30 hod.
Poplatek činí 100,- Kč měsíčně. Kapacita je 180 žáků.
Školní družina zajišťuje dětem odpočinek a relaxaci po vyučování, ale pomáhá jim také při plnění
školních povinností. Děti zde mohou navštěvovat logopedický kroužek, zábavné vyrábění, plavání a
bruslení, k dispozici je také školní hřiště a hrací prvky na hřišti u školy Vrchlického.
Součástí ŠVP ZŠ Mládeže je také ŠVP pro školní družinu.
Školní družina je součástí základní školy
ŠD
celkem

počet oddělení ŠD
6

počet dětí v ŠD
180

3

počet vychovatelů ŠD
fyz. 6 / přepoč. 4,85

Z činnosti školní družiny:
Děti měly možnost se realizovat v různých činnostech, zejména v odpočinkových, rekreačních a
zájmových.
Součástí programů ŠD byla i příprava na vyučování.
Činnost školní družiny
1. Podzimní odpoledne - říjen
2. Vánoční tvoření - prosinec - ve spolupráci s prvním stupněm
3. Výroba dárkových předmětů pro budoucí prvňáčky
4. Karneval - únor - celodružinová akce
5. Velikonoční odpoledne - březen
6. Dopravní odpoledne - duben - celodružinová akce
7. Návštěvy výstav, muzea
8. Odpoledne plné her - červen- celodružinová akce
9. Plavání - celoročně každé úterý
10. Bruslení - každou středu - říjen – duben
11. Spolupráce s MŠ nám. Armády
12. Zdobení břízky
Vedení zájmových útvarů
Logopedie - P. Raabová
Logopedie - V. Slabá
Družinové plavání - V. Procházková
Bruslení - A. Novotná
Výtvarná školička 2. - 4. třída - A. Novotná
Výtvarná školička 1. třída - V. Procházková
Zábavné vyrábění – V. Slabá
Část II
Údaje o pracovnících školy
1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. (fyzický počet/přepočtený počet) (dle P1-04)
Celkový počet pedagogických pracovníků
Z toho odborně kvalifikovaných dle
z.č.563/2004 Sb.
Z toho učitelů
1.stupeň
2.stupeň

54,30 / 50,35
54,30 / 50,35
48,70 / 45,48
15,00 / 14,86
33,70 / 30,62

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/17 nastoupili na školu: 0
3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/17 nastoupili na školu:
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/17 odešli ze školy:
5. Nepedagogičtí pracovníci - počet :

15
4

3

2

6. Věkové složení učitelů
Věk

Učitelé
Muži
2
2
1
0
0
5
0

do 35 let
35-50 let
nad 50 let
z toho pracující důchodci nepobírající důchod
z toho pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Mateřská a rodičovská dovolená
7. Aprobovanost učitelského sboru
Andršová Alice
M - ZE
Bajková Gabriela
1. stupeň
Buliščáková Petra
HV-NJ-RJ
Doláková Barbora
1. stupeň
Faltus Petr
1. stupeň
Fialová Helena
1. stupeň
Forejtová Šárka
1. stupeň
Fousková Hana
1. stupeň
Ganzwohlová Krčmářová Jana VV-RJ
Holíková Milena
ČJ-D
Hlávková Hana
ČJ - D
Juříková Monika
AJ – PČ
Kasal Radmil
CH – Př
Kosourová Anna
1. stupeň
Kotoučová Ilona
NJ- PČ
Krčálová Ivana
AJ - NJ
Kuchaříková Irena
ČJ-OV
Latnerová Petra
1. Stupeň
Líbalová Jana
M -ICT
Loydová Romana
M-OV
Mahelová Alena
1. stupeň
Maloulová Katrin
1. stupeň
Matyasková Jitka
AJ – Franc.jaz.
Mička Zdeněk
TV - Výzd
Mikuličová Růžena
1. Stupeň
Navrátilová Draha
TV - Ze
Nevěčná Iva
M-PŘ
Novotná Adéla
vychovatelka
Novotná Lenka
vychovatelka
Palečková Květa
vychovatelka
Pojerová Kristina
Čj – spec.pedagogika
Pokorná Petra
Čj – spec.pedagogika
Polehňová Zdenka
1. Stupeň
Procházková Věra
vychovatelka
Půčková Šárka
1. stupeň
Raabová Pavlína
vychovatelka
Salátová Marcela
Čj – Ov
Schwarzová Hana
Aj - Dě
Skokanová Yvona
1. stupeň
Slabá Vladana
vychovatelka
Slabá Vladana
Nj
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Ženy
5
23
12
0
2
40
3

Stehlíková Michaela
Štrausová Andrea
Texlová Tereza
Tunka Kamil
Vítková Romana
Voborná Karolína
Vyskot Jan
Ziková Veronika

M-FY
NJ-AJ
1.stupeň
Fy – Zákl.techniky
M-PR
VV – spec. pedagogika
TV – OV
TV - Ze

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsme se zaměřili na práci se žáky
se specifickými poruchami učení, dále na školení metod ve výuce cizích jazyků a
společensko-vědních oborů.
Velký důraz klademe na komunikaci se zákonnými zástupci a předcházení konfliktním situacím.
V této oblasti proběhlo celodenní školení pro celou sborovnu : Konfliktní situace v práci pedagoga.
Ředitelka školy absolvovala cyklus školení ,,Základy mentorských dovedností“.
Výchovná poradkyně ukončila Kvalifikační studium pro výchovné poradce -CŽV. Vzhledem
k velikosti školy a časové náročnosti práce výchovné poradkyně začal další pedagog ,,Kvalifikační
studium pro výchovné poradce –CŽV“
Koordinátorka EVVO ukončila kvalifikační studium pro koordinátory EVVO.
Ředitelka školy se pravidelně účastní konferencí pořádaných ČŠI a JM krajem.
Typ kurzu
Počet zúčastněných pracovníků
Výchovné poradenství
2
Vedení školy
3
Český jazyk
3
Hudební seminář
4
Anglický a německý jazyk
10
Matematika
2
Prevence patol.jevů
2
Školní zralost
3
Práce se žáky s SPU a nadaní
7
Předcházení konfliktů
50
Celkem
86

9. Romský asistent:
Jiný asistent

NE
ANO
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Část lll.
Výsledky výchovy a vzdělávání
1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků k 30.6.2016
1.pololetí:
Chování:
Pochvaly
NTU
DTU
DŘŠ
2.st.
3.st
Pochvala ředitelky školy
Prospěch:
Prospělo z vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo
Neklasifikováno
Celkem
Zameškané hodiny
Omluvené
na1 žáka
Neomluvené
na 1 žáka

1.st

2.pololetí:
Chování:
Pochvaly
NTU
DTU
DŘŠ
2.st.
3.st
Pochvala ředitelky školy
Prospěch:
Prospělo z vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo
Neklasifikováno
Nehodnocen
Celkem
Zameškané hodiny
Omluvené
na 1 žáka
Neomluvené
na 1 žáka
Celkem
Chování:
Pochvaly
NTU
DTU
DŘŠ
2.st.
3.st
7

2.st

celkem

248
18
25
1
0
0
0

175
41
20
17
0
0
0

423
59
45
18
0
0
0

326
47
0
0
373

166
220
5
1
392

492
267
5
1
765

10837
29,05
47
0,13

16181
41,28
23
0,06

27018
35,32
70,0
0,09

297
9
14
0
1
0
55

188
30
30
12
1
1
13

485
39
44
12
2
1
68

319
53
0
0
0
372

154
234
3
0
1
392

473
287
3
0
1
764

12345
33,19
11
0,03

20698
52,80
30
0,08

33043
43,25
41,0
0,05

545
27
39
1
1
0

363
71
50
29
1
1

908
98
89
30
2
1

Pochvala ředitelky školy
Prospěch:
Prospělo z vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo
Neklasifikováno
Nehodnocen
Celkem
Zameškané hodiny
Omluvené
na 1 žáka
Neomluvené
na 1 žáka

55

13

68

645
100
0
0
0
745

320
454
8
1
1
784

965
554
8
1
1
1529

23182
62,24
58
0,16

36879
94,08
53
0,14

60061
78,57
111
0,15

4.Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Školní rok 2016/17
Počty přijatých žáků

Gymnázia
4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium
13

6

10

SOŠ a SOU

Konzervatoř

71

0

5. Počet absolventů ZŠ
Ročník
9.ročník
nižší ročník
celkem

Počet žáků
84
1
85

6. Pochvaly a ocenění
Ve školním roce 2016/17 bylo uděleno 976 pochval, nejlepší žáci obdrželi knižní odměnu. Z toho ředitelka školy
udělila 68 pochval za vzornou reprezentaci školy.
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Část IV.
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a dalšími kontrolními orgány

22.5.2017 - 24.5.2017 – MÚ Znojmo – Veřejnosprávní kontrola dle ustanovení § 9 zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů a části třetí zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších
předpisů. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky.
Část V.
Rozhodnutí ředitelky
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitelky dle §165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet
odvolání proti tomuto rozhodnutí
Rozhodnutí ředitele
O odkladu povinné školní docházky podle § 37
O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37
Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2015/2016
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2016/2017

Počet
5
0
147

Počet odvolání
0
0
0
98
75

Část VI.
Další údaje o škole
Škola rozvíjí všestrannost a nadání žáků. Zároveň podporuje žáky se speciálními poruchami učení.
O sportovně nadané žáky se staráme nejen ve sportovních třídách zaměřené na fotbal, florbal,atletiku a
další individuální sporty, kde žáky trénují trenéři Libor Palička, Václav Dvořák, Zdeněk Mička fotbal, Petr Faltus,Jan Vyskot - florbal, Draha Navrátilová –atletika. Do sportovní třídy je žák zařazen
na základě fyzických testů.
Dále nabízíme výuku v tzv. netbookové“ třídě, kde žáci využívají nejmodernější techniku. Tato výuka
je nejen pro nadané žáky, ale je doporučována i žákům s SPU.
Další možností je zařazení žáka do třídy s rozšířenou výukou jazyků a přírodovědných věd, která je
zaměřena především na žáky nadané. Zařazení do třídy je na základě výběrových testů z M, ČJ a AJ.
V rámci tělesné výchovy se žáci 3.- 4.tříd účastní plavecké výuky. V rámci nabídky zajišťujeme 2x
týdně plavecký výcvik i pro zájemce z 1.a 2.tříd.
Mezi priority školy patří i výuka cizích jazyků, proto jsme začali spolupracovat s partnerskou školou
Cambridge a využíváme tím prostředky města z projektu Kolumbus.
Naši pedagogové ve spolupráci s výchovnou poradkyní, speciálním pedagogem a PPP Znojmo se
individuálně starají o nadané žáky a o žáky s SPU, kdy žáci a zákonní zástupci spolu s učiteli pracují
podle vypracovaných IVP plánů nebo plánů pedag. podpory.
Díky zřizovateli na škole pracuje školní psycholog, který znamená velkou podporu hlavně při práci
pedagogů a třídních učitelů. Jeho pomoc vyhledávají nejen žáci, ale i zákonní zástupci při řešení
individuálních problémů. Je nápomocný také při zjišťování klima třídy.
Při spolupráci s PPP Znojmo využíváme nabídku Diagnostika třídy a kolektivu.
Na začátku školního roku se kolektivy tříd zúčastnili tzv.,,adaptačních dnů“,které byly spojeny
s oslavami 790 let města Znojma. Výstupy ( plakáty) z této akce byly použity na výstavě na
znojemském hradu.
Při škole pracuje Spolek rodičů, které finančně podporuje některé aktivity školy. Každoročně
pravidelně - již po 20. - pořádá školní večírek v hotelu Dukla.
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Naše škola úzce spolupracuje s nakladatelstvím Fraus – jsme partnerskou školou.
Škola aktivně spolupracuje s bratislavskou školou ZŠ Kulíškova– výměna korespondence, ETwinning.
Dále spolupracujeme s
- 1.SC fotbal
- TJ Znojmo Florbal
- Country Znojmo Zuzana
- Folklórní soubor Dyjavánek
- Dětské centrum
- Úřad práce
- TJ Znojmo-oddíl atletika
- TJ basketbal
- Vodárna Znojmo
- AquaStart Znojmo-plavání
- Městská knihovna Znojmo
- Městská policie Znojmo
- Patchworkový klub Znojmo
- Cykloklub Kučera
- SZŠ a VOŠZ ve Znojmě
- SOU a SOŠ Přímětická
- Národní park Podyjí
- SOU Uhelná
- Jihomoravské muzeum v Hodoníně
- Mensa
- MŠ nám. Armády
- ZUŠ Znojmo
- Středisko volného času Znojmo
- Vodárna Znojmo
- SOU Dvořákova
Díky spolupráci s muzeem v Hodoníně byla již potřetí na škole umístěna výstava prací výtvarné
soutěže Čarovné barvy země.
Ve spolupráci s městem Znojmo ,Vodárenskou společností a ZŠ Pražská pořádáme a vyhlašujeme
výtvarnou soutěž ,,Voda a lidé“.
Byli jsme nápomocni při organizaci Mistrovství ČR country skupin.
Na škole působí klub AŠSK, který má 180 členů. Škola již tradičně pořádá OK v přespolním běhu a
pomáhá při organizaci OK Mc´Donald - fotbal. Stali jsme se jako jediná základní škola v JM kraji
Centrem sportu.
Každý rok pořádá škola kurzy LVVK pro 2.st. – 1.kurz – 6.-7. roč.- Čenkovice, 8.-9. roč.- Itálie a také
pro žáky 1.st – Bílá - Beskydy. Letos se všech kurzů zúčastnilo 110 žáků. Pro žáky 2.-4. tříd byl
uspořádán týdenní turnus školy v přírodě, který proběhl v Březové u Třebíče. Zúčastnilo se ho 175
žáků. Žáci 1. a 2. st. se zúčastnili vodáckého kurzu. Dále se žáci 7.- 9. tříd zúčastnili jazykových
exkurzí do Vídně, Retzu a Španělska.
Žáci naší školy ve spolupráci s Městským úřadem Znojmo působí při vítání občánků, vystoupení pro
Červený kříž, Znojemské muzeum,zúčastňují se kulturních vystoupení –vánoční a velikonoční a
významných akcí, které pořádá MěÚ Znojmo.
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Projekty, kterých se škola zúčastnila:
.

1. Recyklohraní
Škola je zapojena od roku 2009 do projektu Recyklohraní. EVVO ve školním roce 2016/2017
Pokračuje dlouhodobý projekt RECYKLOHRANÍ, kde jsme splnili všechny zadané úkoly:
Pátrejte s baterkou, aneb lovíme baterie
Staň se tiskařem
Zatočte s vodou či větrem
Tajemství černé krabičky
Odevzdali jsme:
120 kg baterií
122 kg elektrozařízení
V měsíci květnu jsme objednali z katalogu odměn celkem za 5472 bodů Sadu 24 velkých karet (A5) –
zvířata domácí, Sadu 24 velkých karet (A5) – zvířata volně žijící, Sadu 24 velkých karet (A5) – zvířata
(hmyz), Dotykový tablet GoGEN TA 7750 QuAD, 7“,8 GB, WF, Android 4.4 a NIKON Fotoaparát
Coolpix A 100.
V současné době máme na kontě775 bodů.
Za kalendářní rok 2016 obdržela naše škola Certifikát environmentálního vyúčtování. Odevzdali jsme
115 kg elektrozařízení a tím jsme dosáhli:
Úspory elektrické energie
2,33MWh
Úspory ropy
159,82 l (spotřebuje osobní auto k ujetí 2350 km)
Úspory primárních surovin
0,05 t
Úspory vody
9,18 m3 (je spotřebováno při 123 sprchováních)
Snížení produkce nebezpečného odpadu o 1,91 t
Snížení produkce skleníkových plynů o 0,44 t CO2ekv.
Tento projekt má na starosti Mgr. Iva Nevěčná.
2.„Příručka – příroda – učebnice, kamarádka".
Ve spolupráci s Národním parkem Podyjí proběhl projekt „Příručka – příroda – učebnice, kamarádka".
Za školu se projektu zúčastnila Iva Nevěčná. V rámci tohoto projektu žáci 9. A a 6. A natočili video o
Národním parku Podyjí, odkazy na obě videa jsou zveřejněna na webových stránkách školy. Žáci 7. A
provedli hydrobiologický průzkum v Trauznickém údolí a žáci 6. A, 7. C a 7. D provedli půdní sondu
vřesoviště na Kraví hoře.
3. Partner projektu Výuka přírodních věd nově - Společnost pro kvalitu školy se sídlem
v Ostravě
Škola se zapojila do projektu Výuka přírodních věd nově, který koordinuje Společnost pro kvalitu
školy se sídlem v Ostravě. V rámci tohoto projektu byla na naši školu dodána nová měřící technika,
která zkvalitní výuku přírodních věd. Jedná se o počítače vybavené různými měřícími čidly. Čidla
změří požadované hodnoty a počítač z nich vykreslí graf.
To si v praxi postupně vyzkoušeli žáci v přírodovědných předmětech.
4. Ovoce do škol
Projekt MŠMT –pro 1.st. ZŠ. V rámci tohoto projektu jsme využili i další doprovodné programy.
5.. Projekt EU - Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony
pro MŠ a ZŠ ,,Vzděláváme se společně“

Zapojili jsme se do projektu EU - Vzděláváme se společně. Tento projekt je určen nejen k podpoře
vzdělávání žáků, ale také pedagogů. Díky tomuto projektu jsme získali 1 900 000 Kč, které jsou
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využívány ke vzdělávání v různých oblastech – doučování, DVVP pedagogů, nové metody ve výuce,
tandemová výuka a vzájemná spolupráce pedagogů, financování školního asistenta,podpora čtenářské
gramotnosti a podpora nadaných dětí.
5. Domestos
Žáci se zapojili do programu na zlepšení úrovně toalet. Díky těmto aktivitám škola získala 14000,- Kč
na nákup čistících prostředků.
6.Obědy dětem
Díky iniciativě JM kraje se škola zapojila do projektu, který podporuje sociálně slabé rodiny a
financuje obědy dětí z těchto rodin.
7. Podpora vzdělávání cizinců ve školách
Podpora výuky českého jazyka u cizinců, obohacování slovní zásoby a a začleňování do kolektivu
formou individuální práce

8. Šachy do škol
Projekt Šachového svazu ČR, který se snaží buď zařadit šachy do učebních osnov, nebo zavést hraní šachu
formou kroužku. Školy z celé ČR mají možnost získat učební materiál. Naše škola se v únoru loňského školního
roku do tohoto projektu zapojila. Šachový kroužek, který funguje 1x týdně za pdopory zkušeného šachového
vedoucího p. Lahodného, se zúčastňuje šachových turnajů v rozsahu okresních a oblastních kol.

Účast na soutěžích a olympiádách:
I v tomto školním roce jsme se zúčastnili mnoha soutěží a olympiád, kde jsme byli velmi úspěšní.
Matematika:
OK MO:
5.roč. 2. místo Vendula Skýpalová
4. místo Filip Matula
5. místo David Zeininger
6. místo David Krčál
David Novák
Adéla Vystrčilová
7. místo Veronika Stejskalová
8. místo Barbora Kotoučová
Michaela Černá
10. místo Ivan Kantchev
Eliška Krejčová
Martin Puskeiler
David Žižka
6.roč. 10. místo Karel Petržilka
12. místo Michaela Ferancová
13. místo Miroslav Kohoutek
7.roč. 8. místo Filip Ljubičič
10. místo Tereza Stejskalová
8.roč. 5. místo Jan Polák
5. místo Martin Smejkal
9.roč. 4. místo Vítězslav Šafář
7. místo Matěj Jakub
8. místo Vojtěch Petrželka
9. místo Zdeněk Vytopil
KK MO Vítězslav Šafář – úspěšný řešitel
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Matematický Klokan – OK
Benjamín 8. místo – Filip Ljubičič
Kadet
1. místo - Vítězslav Šafář
Pythagoriáda:
5.roč. 2. místo Adéla Vystrčilová
6. místo Denisa Leinweber
7. místo Lucie Baldreichová
Logická olympiáda – 1.st. i 2.st.
Zúčastnilo se 520 žáků
Jazyky:
OK AJ kat. IA 6. místo Petr Nezveda
kat. IIA 2. místo Stella Hermannová
OK NJ kat.IA 2. místo Quynh Vu Diem
kat.IIA 4. místo Viktorie Königová
Český jazyk:
OK 13. místo Anna Švabíková
14. místo Alexandra Alili
Recitační soutěž
čestné uznání Kateřina Nemčoková
Dějepis OK
7.místo Alena Žemličková
Výtvarná výchova:
Jeden svět dětem /Praha/ - předání ocenění v ČT
Ocenění : Kateřina Truhlářová
Nikola Labantová
Nakresli obrázek a vyhraj knihu 1.místo Miroslav Kohoutek
1.místo Kateřina Truhlářová
2. místo Zuzana Psotová
2. místo Martina Bařáková
Pochvalný list: Zuzana Staneková, Lucie Molíková, Tereza
Šprtová, Tereza Stejskalová
1. místo Vojtěch Žilinec
2. místo Kateřina Čurdová
Památník Mohyla míru 2.místo – Tereza Psotová
Královské město Znojmo 2.kateg. 2.místo Barbora Svobodová
3.kateg.- 1.místo Miroslav Kohoutek
2.místo Nina Benešová
Čestné uznání Tereza Šprtová, Zuzana Staneková
4.kateg. - 2.místo Ahmed Landa
Zelenina plná vitamínů 2.místo Tereza Stejskalová
3.místo Vítek Bis
Mé toulky za zvěří 3.kat. 1. místo Miroslav Kohoutek
4.kat. 2. místo Vítek Bis
2. místo Tereza Stejskalová
Čarovné barvy země 2. místo Zuzana Psotová, Miroslav Kohoutek,Tomáš Šnajdr
2.místo Vítek Bis, Tereza Psotová, Kateřina Truhlářová
Voda a lidé
1.kateg. 2. místo Ella Toiflová
2.kateg.
1.místo Gabriela Tomášková
Čestné uznání Miroslav Kohoutek
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3.kateg.

1.místo
Tereza Psotová
2. místo Tereza Stejskalová
Čestné uznání Dorota Kosourová, Vítek Bis, Adéla Konvalinová, Alena Žemličková
Hudební výchova:
Okresní finále Znojemský slavíček

kat. 1.-3.roč. 2. místo Anna Texlová
Kat. 7.-9.roč. 2. místo Alena Žemličková

OK v piškvorkiádě
2.místo družstvo
Šachový turnaj OK
4.místo a 5.místo
Přírodopis:
Kat.C 5. místo Eva Šebestová
Kat.D 6. místo Lea Mudrychová
Tereza Stejskalová
Zeměpis:
Kat.A
12. místo Kryštof Jonáš
Kat.B
4.m. Tomáš Jelínek
Kat.C
12.m. Jakub Mátl
Chemie:
Účast na OK
Účast na Mladý chemik
Fyzikální olympiáda
Kat.F
2.m.
Martin Smejkal
Archimediáda
5 účastníků
Sportovní soutěže:
Florbal
OK – 1.místo mladší dívky - KK 2. místo
2. místo starší dívky
1. místo starší žáci - KK 3. místo
2. místo mladší žáci
Novoroční turnaj chlapci 1.st 1.místo
Vánoční turnaj 5.tříd Velikonoční turnaj O pohár senátora – dívky 1.místo cena 4000,- na nákup florb.vybavení
chlapci 2.místo cena 5000,- na nákup florb.vybavení
Pohár základních škol ve florbale dívky 2.místo celorepublikové finále
chlapci 5.místo celorepublikové finále
Stolní tenis OK 1. místo mladší dívky
1. místo mladší chlapci
Basketbal
OK 1. místo mladší dívky
KK 4. Místo
3. místo starší žáci
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OVOV – 4.místo –družstva
3.místo Tomáš Navrátil
3.místo Karolína Štanclová
Atletika
Pohár rozhlasu 2. místo chlapci mladší
3. místo chlapci starší
3. místo dívky mladší
5. místo dívky starší
Přespolní běh OK družstev
1.místo - starší žáci
1. místo - mladší žáci
3.místo – starší žákyně
5. místo – mladší žákyně
Přespolní běh KK družstev
3. místo – mladší žáci
5.místo – starší žáci
Hejtmanův pohár
Naše škola se zúčastnila celokrajného projektu a skončila v JM kraji na 4.místě – z 18 škol
Fotbal
Žáci sportovních tříd reprezentují město Znojmo v oddíle 1.SC – hrají soutěž 1.ligu.
Školská futsalová liga finále divize 2.místo
AŠSK halová kopaná OK -1. místo
finále okresu 1. místo finále Ivančice 2. místo
Malá kopaná
OK 1. místo
Minifotbal OK 1. místo
Coca cola cup finále kraje Brno 2.místo
Malá kopaná OK 1.místo KK 2.místo
Mezinárodní družební turnaj Bratislava 1.místo
1.st. Dach Cup OK 3.místo
V rámci projektu Českého olympijského výboru Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže 2016 byli
v jihomoravské výpravě za naši školu Jakub Vorel, Ota Kohoutek, Filip Vecheta, Pavel Bartůněk,
Tomáš Hamza a Daniel Pokorný. Přispěli velkou mírou k celkovému vítězství JM kraje ve fotbale.
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Zájmové útvary při ZŠ
Název kroužku

Počet kroužků

Počet žáků

Doučování z M

5

82

Doučování z ČJ

4

50

Hudební

1

24

Hudebně-dramatický

1

7

Florbal

3

51

Vybíjená

1

21

Chemický

1

7

Příprava na PZ z M

1

17

Výtvarný

1

15

Kuchtíci

1

24

Atletika

1

19

Flétny

1

9

Pohybové hry

1

16

Aerobik

1

18

Stolní tenis

1

7

Klub zábavné logiky

1

22

Robotronik

1

7

Všeobecná gymnastika

1

15

Grafom.kurz

1

15

Anglický jazyk pro 8.r.

1

8

Kurz Cambridge

3

41

Anglický jazyk pro 1.r.

1

8

Celkem

33

484
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Část VII.
Zhodnocení a závěr
Škola má vlastní webové stránky, které spravuje p. ředitelka R. Loydová, p. učitelky H.Hlávková,
B.Doláková a K.Maloulová . Zároveň máme i fcb stránky. Všechny úspěchy prezentujeme
v regionálním tisku, v týdeníku Školství a Učitelských novinách.
Žáci školy v tomto školním roce opět dosáhli výborných výsledků ve vědomostních soutěžích –
olympiádách a také na poli sportovním-jak na okresní nebo na krajské úrovni, ale i
v celorepublikovém finále. Výborně a zodpovědně reprezentují sebe, školu i město Znojmo.
Spolupráce se zřizovatelem je výborná. Zřizovatel zabezpečuje materiální požadavky školy. Spolek
rodičů finančně podporuje aktivity a vybavení školy.
Investice a opravy
 Nákup nábytku 300 tis.
 Druhá etapa polepů schodů-poučky 60 tis
 Oprava stropu 52 tis.
 Malování 267 tis.
 Zednické a topenářské práce 32 tis.
 Výměna oken 2.etapa 419 tis
 Výměna bojleru 157 tis.
 Interaktivní displej 40 tis.
 Školní nábytek 80 tis.
 Dar Spolku rodičů –výpočetní technika 84 tis.
 Oprava po havárii vody 539 tis.
 Vodoinstalační práce 104 tis.
 Nákup výpočetní techniky 123 tis.
 Oprava žaluzií 57 tis.
 Oprava dvorku Dar Pegas 250 tis, vybavení venkovní učebny 250 tis.
 Zakoupení čistících přístrojů 97 tis.
 Oprava fasády M5 495 tis.
Tyto opravy byly hrazeny z rozpočtu města,z FRIM a sponzorské dary.
Spolupráce se sportovními oddíly TJ Znojmo –florbal a 1.SC Znojmo – fotbal je výborná. Všichni
trenéři se aktivně zajímají o dění ve škole.
Škola vyučuje dle vlastního vzdělávacího programu, má vypracován roční plán práce, který se během
roku rozpracovává na týdenní plány. Všichni pedagogové mají zpracovány tematické plány dle
vyučovacích předmětů. Roční plán byl splněn. Hospitační činnost vedení školy se v tomto roce
zaměřila na hodiny cizích jazyků a přírodní vědy.
Na škole aktivně pracuje školní parlament, žáci dávají podněty a připomínky k životu a organizaci
školy, navrhují a sami organizují své vlastní projekty. Zástupci parlamentu již potřetí navštívili Senát
v rámci vyhlášení soutěže ,,Škola pro demokracii“. Třídní kolektivy organizovaly sbírky pro útulky
zvířat- nákup krmiva. S tímto projektem se nakonec zástupci parlamentu umístili na 3. místě v rámci
všech škol v ČR zapojených do ,,Škol pro demokracii“.
V budovách 1.i 2.stupně jsou umístěny ,,schránky důvěry“ ,kam mohou žáci vhazovat své připomínky
a problémy.
Žáci školy se zapojili do celostátního projektu ,,Sněhuláci pro Afriku“.
Žáci, kteří dosahují nejlepších výsledků – ve studiu nebo při práci pro kolektiv třídy- jsou představeni
na Tabuli cti.
Pravidelně se žáci s pedagogy zapojují do akcí pořádaných městem Znojmo – hudební vystoupení,
zdobení stromků- vánoce a velikonoce. Také jsme se zapojili do akce pro seniory.
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Po celý rok žáci pilně sbírali pomerančovou kůru, bylo nasbíráno 560,62 kg. Sbíral se také papír - 65 t.
Dále žáci sbírali plastová víčka – 880 kg ( akce ,,Nakrmte Plastožrouta“). Díky tomu se žáci již
podruhé umístili v celé republice na 2.místě a spolek získal navíc odměnu 1500,- Kč. Nejlepší sběrači
– jednotlivci i třídy- dostali za odměnu dárky od sponzorů.
Byla zpracována poziční analýza školy – 1.a 2. st. Zvlášť. –viz příloha
Naše škola je jedna z 11 základních škol vybraných v České republice do projektu Vzdělání21.
Škola je vybavena: 20 interaktivních tabulí, 15 dataprojektorů, 92 počítačů, 25 tiskáren, 5 kopírovací
stroje a 2 scannery, 25 netbooků, 16 tabletů. 27 tříd se může připojit na Wifi.
Výchovně vzdělávací akce:
-

Adaptační dny pro třídní kolektivy – 790 let města Znojma
Den porozumění –společná akce pro 1.a 2.st.
Návštěva školního parlamentu v Zoo Jihlava- adopce opičky
Den Země – duben – zaměřený na enviromentální výchovu – celoškolní akce
Exkurze žáků do NP Podyjí
Projektové dny s NP Podyjí
Divadelní představení 1. – 9.ročník
Návštěvy knihovny
Vítání občánků – MěÚ Znojmo
Dýňový podvečer
Burza škol
Vánoční dílny
Den otevřených dveří + Zápis nanečisto
Pravidla a bezpečnost silničního provozu s Městskou policií – 1.třídy
Pořady Minoritského kláštera
Mezitřídní utkání ve florbalu, vybíjené, volejbalu, malé kopané,
Výuka s rodilým mluvčím
Návštěva výukového centra ,,Alternátor“
Ekofilm
Den zdravé výživy
Jeden svět na školách
Exkurze Dukovany, Planetárium Brno, Technické muzeum Brno,Mohyla míru,Hadcova step
Anthropos Brno
Beseda s pamětnicí Terezína Doris Grosdanovičovou
Beseda se senátorem ing.P.Stohlem
Čas proměn pro dívky 6.ročníků
Volba povolání ÚP Znojmo,
Soutěž s Domestosem o zlepšení úrovně toalet
Kurz dopravní výchovy pro 4.ročníky průběžně celý rok
Vodácké výcviky
Třídění odpadu v budovách Mládeže 1,3, 5,Vrchlického 1,
Sběr použitých baterií a elektroodpadu – nasbíráno 120 kg baterií,122 kg elektrozařízení
Recyklohraní
Beseda o policii pro 2.-5. ročníky,
Filmová představení pro 1. - 9. ročník,
Vánoční a velikonoční zdobení stromků ve městě
Akademie města Znojma k ,,790 let Znojmo“
Den dětí
Poznávací a konverzační zájezd Španělsko
Exkurze Wien – historické památky v čase vánočním
Spolupráce s MŠ nám. Armády –čtení dětem, Mikuláš,…
Permonium
Akce školního parlamentu
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-

Dramatizace ,,Anglické růže “

Stravu si žáci i rodiče mohou spravovat přes aplikaci ,,Strava.cz“.
Škola propůjčuje v měsících duben až říjen školní hřiště veřejnosti. Na hřišti je správce.
Otevírací doba je: pondělí až pátek 14.00 – 19.00 hod.
sobota až neděle
8.30 – 12.00 hod.
14.00 – 18.00 hod.
Každý třetí víkend v měsíci je hřiště uzavřeno.
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Část VIII.
Poradenské služby v základní škole
1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)
a) počty
fyzický počet
výchovný poradce
školní metodik prevence
výchovný poradce pro žáky se
SVP
školní psycholog
školní speciální pedagog

b)

1
1
1

kvalifikace,
specializace
M-F
ČJ-OV
Čj - Nj

dosažené vzdělání
vysokoškolské
vysokoškolské
vysokoškolské
vysokoškolské
vysokoškolské

1
1

věková struktura
do
35let

výchovný poradce
školní metodik prevence
vp pro žáky se SVP
školní psycholog
školní speciální pedagog

35 – 50 let

50 let–důch. věk/z toho důchodci
1

1
1
1
1

2. Individuální integrace
Třída

Integrace po staru

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7
8

0
0
0
0
1
5
4
3

0
1(Vpch)
1(VPU)
1(VPU)
4(VPU)
1(VPU)
1(VPU)
0

0
0
1(SocZ)
2(VPU)
4(VPU)
4(VPU)
5(VPU)1(SocZ)
2(VPU)

9
celkem
SPU – zohlednění
Nadané

5
18

0
9
49
3

3(VPU)
22

0
1(Ap) - autista
1(Ap-VPU)
0
0
0
0
1(VPCH+AP),
1(VPU+Ap)
1(VPU+As)
5
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Část IX.
Další údaje
Hodnocení Minimálního preventivního programu za šk. rok 2016/2017
Cílem Minimálního preventivního programu je systematické a dlouhodobé působení na žáky školy,
proto jsou do programu začleněni i žáci prvního stupně a na stupni druhém se navazuje na již
zrealizované akce. Tím je zajištěno dlouhodobé a cílené působení na co největší skupinu dětí, které
přicházejí do školy z různého sociálního prostředí.
Učitelé zajišťují výchovu ke zdravému životnímu stylu, posilují sebevědomí žáků, zlepšují svým
působením komunikaci mezi žáky, budují žákovo právní vědomí a pocit zodpovědnosti, usilují
o všestranný rozvoj osobnosti. Svým působením všichni usilují o zlepšení sociálního klimatu školy.
Rodiče jsou o aktivitách školy pravidelně informováni na třídních schůzkách, učitelé získávají
informace prostřednictvím porad a prací předmětových komisí.
V rámci preventivního programu a budování bezpečného prostředí a klima školy jsou na začátku
šk.roku organizovány adaptační dny a Den porozumění-společná akce 1.a 2.st.
Programy, které proběhly pro žáky školy:
I. stupeň ZŠ
1. ročníky – Preventivní program městské policie – dopravní situace v okolí školy, Bezpečné chování,
- Podyjí přichází do škol
2. ročníky – NP Podyjí přichází do škol
3. ročníky - Bezpečné chování – městská policie
2. ročníky – Preventivní program městské policie – bezpečné chování
4. ročníky – DDM – Můj volný čas a já
3., 4., 5. ročníky – Školy přicházejí do NP Podyjí – exkurze s průvodcem
II. stupeň ZŠ
6. ročníky - Dospívání
- První pomoc ( zásady poskytování první pomoci)
- Sociometrické šetření – program Proskoly.cz
- Exkurze do Dětského centra Znojmo – náhradní rodinná péče
7. ročníky – Kyberšikana – Městská policie Znojmo
8. ročníky – Domácí násilí (Policie ČR),
- Šikana – realizace – školní psycholožka
- Než užiješ alkohol, užij mozek – beseda
9. ročník – Šikana – realizace – školní psycholožka
- beseda pro dívky – SZŚ Znojmo
6. – 9. roč. – průřezově: Jeden svět
6.–8. roč.– v rámci Ov, a Vyzd jsou pravidelně zařazována témata, která úzce souvisí s výchovou
ke zdravému životnímu stylu a s rozvojem osobnosti žáka, další témata – ochrana člověka
za mimořádných situací, volba povolání, mezilidské vztahy, intolerance aj.
6.C, 8.B - Podané ruce Brno – Tak už dost – program zaměřený proti šikaně
Pro všechny žáky škola ve spolupráci s DDM nabízí širokou nabídku volnočasových aktivit a práci
v kroužcích. Výrazné zapojení žáků školy do sportovních aktivit – sportovní soutěže.
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Výskyt sociálně patologických jevů ve škole:
Návykové látky: alkohol, marihuana,
pervitin, heroin, kouření
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Přehled umístění žáků na SŠ a SOU ve šk. roce 2016/17
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Učební obory 12 ( 10h a 2d)
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Studijní obory:

59dětí (což je 83%)

Učební obory:

12 dětí (což je 17%)
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Závěrečná zpráva školního poradenského pracoviště
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1
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1

0
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Vedoucí školního poradenského pracoviště:
Mgr. Michaela Stehlíková – výchovný poradce, karierový poradce
Členové školního poradenského pracoviště:
Mgr. Kristina Pojerová – výchovný poradce pro práci se žáky se SVP
Mgr. Irena Kuchaříková – školní metodik prevence
Mgr. Petra Pokorná – vedoucí dyslektického kroužku 2. st.
Mgr. Karolína Voborná – speciální pedagog
Mgr. Kateřina Veselská – školní psycholog
Vladana Slabá – logopedický asistent
Školní poradenské pracoviště pracuje na ZŠ Znojmo, Mládeže 3 již čtvrtým rokem. Vedoucí
poradenského pracoviště je Mgr. Michaela Stehlíková, která je absolventkou CŽV - výchovné
poradenství. Vedoucí školního poradenského pracoviště koordinuje poradenských služeb ve škole,
dále oblast kariérního poradenství, řešení problémového chování žáků a potíží spojených se zvýšenou
omluvenou a neomluvenou absencí. Dále má v kompetenci oblast péče o žáky mimořádně nadané.
Mgr. Kristina Pojerová aktivně pracuje dle novely školského zákona zaměřeného na inkluzi a má na
starosti péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Další členem je Mgr. Irena Kuchaříková,
která se jako metodik stará o preventivní programy žáků, podílí se na řešení závažných případů, které
souvisí s hrubým porušením školního řádu.
Nová struktura školního poradenského pracoviště je velmi funkční, společně se nám dařilo
efektivně řešit všechny problémy spojené s výchovně vzdělávacím procesem. Nová školní
psycholožka Mgr. Kateřina Veselská ve škole pracovala na úvazek 0,5 a hned od počátku se stala
právoplatným členem našeho týmu. Od února školního roku 2016/17 do našich řad přibyla potřebná
síla - speciální pedagog Mgr. Karolína Voborná, která z větší části pokrývá potřebné hodiny předmětu
speciální péče.
Jako hlavní cíl jsme si stejně jako v minulých letech stanovili poskytovat kvalitní poradenské
služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech:
1. výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
2. péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem
3. problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
4. kariérní poradenství – profesní orientace žáků
5. prevence sociálně patologických jevů a závadového chování
Naší další prioritou pro letošní rok byla podpora pohodového klimatu ve výchovně vzdělávacím
procesu, ve třídách, v pedagogickém sboru.
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Zhodnocení činnosti v jednotlivých oblastech:
Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
V péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsme navázali na aktivity započaté
v minulých letech, ale zároveň jsme vzhledem k platnosti nové Vyhlášky č. 27/2016 Sb. „Vyhláška o
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných“ museli přistoupit k inovaci
péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zejména byla zřízena funkce výchovného poradce
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zároveň také komunikátora s Pedagogickopsychologickou poradnou Znojmo. Tyto funkce zastává od září 2016 Mgr. Kristina Pojerová.
Na poskytování služeb v oblasti výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
se podílejí všichni členové školního poradenského pracoviště s výjimkou metodika prevence. Nápravy
poruch učení v rámci hodin českého jazyka, vedení DYS-kroužků, vedení hodin předmětu speciálně
pedagogické péče a pedagogické intervence, materiální zabezpečení péče a vedení knihovny odborné
literatury mají na starosti výchovný poradce pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a
speciální pedagogové. O organizační zabezpečení péče a koordinaci vzniku individuálních
vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory se stará výchovný poradce pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami a výchovný poradce. Práci s žáky s poruchami chování, náslechy v hodinách a
individuální poradenskou pomoc rodičům i žákům zabezpečuje školní psycholog. Nově byla zřízena
učebna pro výuku předmětu speciálně pedagogické péče.
Příznivě se rozvíjí také spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Znojmo, především
s PhDr. Danielou Haubertovou. Tato psycholožka v měsíci dubnu navštívila naši školu, byla na
náslechu v hodinách, ve kterých byli vyučováni integrovaní žáci.
Proběhlo také několik návštěv výchovné poradkyně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
v PPP.
Dalšími spolupracujícími školskými poradenskými zařízeními je SPC Brno-Štolcova, které má na
starosti zabezpečení péče o žáky s poruchami autistického spektra. V průběhu školního roku byl
integrovaný 1 žák 1. třídy s poruchou tohoto typu.
Zavedeny byly konzultace s rodiči žáků, kteří byli poprvé vyšetření v PPP nebo kterým bylo vydáno
Doporučení školského poradenského zařízení. Tato jednání iniciuje výchovný poradce pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami. Je zde konzultováno vyšetření a doporučení pro další práci
s žákem, dále také probíhá debata ohledně IVP nebo PLPP. Velice dobře pokračovala spolupráce se
Střední školou, základní školou a mateřská školou pro zdravotně znevýhodněné, Brno,
Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno.
Přehled uskutečněných aktivit:






Do PPP bylo v letošním školním roce odesláno na první nebo kontrolní vyšetření okolo 60
žáků. Některým z nich již bylo vydáno nové Doporučení, některým prodloužena doložka
k vyšetřovací zprávě, jiní na vyšetření stále čekají.
Na počátku školního roku byla aktualizována databáze všech žáků vyšetřených v PPP. V této
databázi jsou hlavní závěry z vyšetření. V průběhu roku se pravidelně aktualizovala a byla
k dispozici všem vyučujícím.
Během školního roku byly vypracovány, staženy a uloženy na pevný disk školy metodiky,
které jsou nápory vyučujícím při práci s žáky se speciálními poruchami učení. Také proběhlo
několik schůzek (školení) pro vyučující s výchovnými poradkyněmi na dané téma.
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Od října 2016 začaly probíhat hodiny speciálního českého jazyka-reedukace vývojových
poruch učení v rámci hodin českého jazyka na 1. Stupni. Celý rok vedla reedukace na 1.
stupni Bc. Petra Pokorná. Při práci byly využívány speciální pomůcky, odborná literatura.
Vyučující pracovala se žáky dle závěrů vyšetření PPP na reedukaci oslabených funkcí –
sluchová i zraková paměť, pravo-levá orientace, čtení krátkých textů s porozuměním, psaní
kratších textů apod.
Od října 2016 začaly pracovat také DYS-kroužky – kroužky pro žáky s SPU. Na 1. stupni je
vedla Mgr. Anna Kosourová a od února 2017 potom speciální pedagog Mgr. Karolína
Voborná, na 2. stupni vyučující českého jazyka s kvalifikací speciální pedagog Mgr. Kristina
Pojerová. Někteří žáci z těchto skupin postupně na základě vyšetření z PPP přecházeli od
února 2017 do skupin předmětu speciálně pedagogické péče pod vedením speciální pedagožky
Mgr. Karolíny Voborné.
V lednu 2017 proběhl také v rámci studia výchovného poradenství Mgr. Kristiny Pojerové
sběr dat týkající se žáků s poruchami učení na naší škole. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit,
zda je potřeba zlepšit v některých oblastech péči o žáky s poruchami učení na naší škole.
Kvantitativní výzkum proběhl prostřednictvím dotazníkového šetření u žáků 6. až 9. tříd. Dále
byla data k výzkumu zjišťována kvalitativní metodou rozhovoru. Jednalo se o rozhovor
s vyučujícími druhého stupně základní školy. Výsledky byly zpracovány do SWAT analýzy a
jsou dostupné jako příloha tohoto dokumentu.



Po nástupu speciální pedagožky Mgr. K. Voborné v únoru 2017 začala probíhat na 1. stupni
depistáž zaměřená na vyhledávání žáků s poruchami učení.



V červnu 2017 byla ukončena a vyhodnocena práce ve všech kroužcích a pro žáky s SPUCH a
v předmětech speciálně pedagogické péče.



Po celý školní rok probíhaly pravidelné konzultace výchovných poradkyň Mgr. M. Stehlíkové
a Mgr. K. Pojerové o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami a následně též o
spolupráci s poradenskými zařízeními. Byly podávány konzultace vyučujícím, žákům i
rodičům.



Na začátku letošního školního roku se do LOGO-klubu přihlásilo 29 dětí. Po konzultaci
s rodiči jich 29 začalo kroužek navštěvovat.



Oblast péče o nadané žáky je v naší škole ošetřena předpisem „Vnitřní předpis ZŠ, Znojmo,
Mládeže 3 k zajištění péče o nadané žáky“. Koordinátorem pro MNŽ se stala Mgr.
Michaela Stehlíková. V letošním roce pracovali podle IVP pro MNŽ 3 žáci (3 na I. stupni).
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Rozbor hospodaření za rok 2016
1.Textová část
a) Údaje z Výkazu zisku a ztrát – zhodnocení HV
V roce 2016 škola skončila s výsledkem hospodaření ve výši 71.076,06 Kč. Transfer z MŠMT i
příspěvek zřizovatele byly vyčerpány ve výši 100%. Výsledek hospodaření je tvořen z doplňkové
činnosti - především z pronájmů prostor školy.
Škola požádá o rozdělení hospodářského výsledku do fondu odměn a fondu rezervního.
Výnosy:
Škola obdržela v roce 2016 dotace v celkové výši 35.550 tis. Kč, z čehož dotace MŠMT činila 29.483
tis. Kč (z toho 708 tis. Kč – účelová dotace ÚZ 33052 na zvýšení platů a 7 tis.Kč účelová dotace ÚZ
33025 na kompenzační pomůcky), příspěvek na provoz od zřizovatele 5.923 tis. Kč + 180 tis.Kč na
nákup investic a 113 tis. Kč příspěvek Úřadu práce na správce hřiště. Dále škola obdržela příspěvek
v projektu na Bezplatné poskytování stravy dětem ohroženým chudobou ÚZ 13014 ve výši celkem 31
tis. Kč.
Ostatní výnosy školy jsou tvořeny v hlavní činnosti úhradou školného za školní družinu 177 tis. Kč,
přijatými úroky na bankovních účtech 5 tis. Kč, úhradou za správu budov školy 10 tis. Kč, úhradou
provozních nákladů při pronájmech 90 tis. Kč, úhradou za použití čipů 13, přeplatky za energie z roku
2015 53 tis. Kč a dalšími drobnými příjmy.
V doplňkové činnosti jsou to příjmy za pronájem tělocvičny 71 tis. Kč, pronájem dalších prostor
školy 18 tis. Kč.
Dary:
Škola obdržela dar od formy Elektrokov Znojmo ve výši 7 tis. Kč na činnost školní družiny a dary od
rodičů žáků školy na akce, které škola pořádá pro jejich děti ve výši 1.336 tis. Kč.
Náklady:
Nejpodstatnější část nákladů tvoří mzdové náklady v celkové výši 21.223 tis. Kč, 77 tis. Kč OON a
7.598 tis. Kč na odvody sociálního, zdravotního pojištění, FKSP a zákonného pojištění z mezd.
Náhrady za nemoc činí 60 tis. Kč.
V této částce jsou zahrnuty také mzda správce školy ve výši 121 tis. Kč, odvody 35 tis. Kč, a odměny
za práci hrazenou zřizovatelem z projektu rozvoje jazykových kompetencí ve výši 21 tis. Kč. Ze
státního rozpočtu byly hrazeny mzdy a OON ve výši 21.158 tis. Kč.
Další významnou položkou jsou materiálové náklady ve výši 3.975 tis. Kč. Nejvyšší náklady jsou na
potraviny ve výši 2.506 tis. Kč. Potraviny jsou plně refundovány strávníky. Dále byl zakoupen nový
majetek v částce 611 tis. Kč (především lavice a židle pro žáky do třídy po havarijním stavu, nové
vybavení
kabinetu
TV,
skříně
do
budovy
pro
1.
stupeň
Vrchlického,
výpočetní technika, apod.), učebnice, učební pomůcky do kabinetů a školní potřeby, zbytek je
především údržbářský, kancelářský a uklízecí materiál. Část učebních pomůcek byla hrazena
zřizovatelem – 67 tis. Kč z projektu na jazykové kompetence Kolumbus.
Z doplňkové činnosti byl dofinancován nákup učebních pomůcek do kabinetu fyziky ve výši 11 tis Kč.
Z investičních prostředků byla zakoupena do školní jídelny myčka nádobí a do školy podlahový mycí
stroj a sací mop v celkové výši 191 tis. Kč.
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Za spotřebu energií a vody škola zaplatila v roce 2016 1.366 tis. Kč, z toho 331 tis. el. energie, 524
tis. plyn. Na spotřebu plynu byly vytvořeny k 31. 12. 2016 dohadné položky ve výši záloh. Za vodu
škola zaplatila celkem 255 tis. Kč. I na tuto položku byla vytvořena dohadná položka ve výši záloh.
Za opravy bylo uhrazeno 3.470 tis. Kč. Mezi největší opravy patří výměna oken 770 tis. Kč, oprava
tartanové plochy 870 tis. Kč, oprava podlahy 180 tis. Kč, výměna radiátorů ve ŠJ 87 tis.Kč, oprava
fasády Mládeže 5 - 530 tis.Kč, opravy třídy po havárii vody 560 tis.Kč, oprava zatemnění 56 tis.Kč,
malování 90 tis.Kč, oprava ventilu a potrubí 33 tis.Kč, výměna obkladů, opravy strojů ve školní
jídelně, servis sítě, opravy omítek a další běžná údržba.
Cestovní náklady byly hrazeny ve výši 59 tis. Kč ze státních prostředků.
Ostatní služby tvoří v rozpočtu náklady ve výši 1.827 tis. Kč. Jedná se především o svoz odpadu 62
tis. Kč, bezdrátové připojení na internet 51 tis. Kč, výuka plavání 56 tis. Kč, pojištění 37 tis. Kč,
z čehož je spoluúčast 15 tis.Kč Dále revizní zprávy, pronájem stadionu, pronájem bazénu, aktualizace
programů 93 tis. Kč, praní prádla, výukový software 54 tis.Kč, výuka jazyka z Jazykových
kompetencí 20 tis.Kč, služby psychologa 123 tis. Kč, vstupní prohlídky aj.). Dále škola hradila
telefonní poplatky 27 tis. Kč, poštovní výdaje, bankovní poplatky. Odpisy majetku činí 75 tis. Kč.
Náklady na školení zaměstnanců činily v roce 2016 částku 61 tis. Kč, pracovní oděvy 18 tis. Kč a
stravování zaměstnanců 81 tis. Kč. Za preventivní prohlídky jsme zaplatily 12 tis. Kč.
b) Zúčtování dotací za rok 2016
Veškeré dotace z rozpočtu MŠMT včetně účelových byly vyčerpány. Dotace od zřizovatele byla také
vyčerpána. Z účelových prostředků byly ponechány v rozpočtu zřizovatele prostředky na výměnu
radiátorů – 13 tis. Kč, příspěvek na správce 102 tis. Kč a příspěvek na psychologa – 26 tis. Kč.
c) Tvorba a užití peněžních fondů
Fond reprodukce IM byl v roce 2016 navýšen o odpisy 75 tis. Kč, investiční příspěvek zřizovatele 180
tis. Kč a o 200 tis. Kč z fondu rezervního. Fond byl použit v částce 297 tis. Kč jako odvod do rozpočtu
zřizovatele na dofinancování oprav dílen, ve výši 191 tis. Kč na nákup investičního majetku a 141 tis.
Kč bylo použito na financování opravy třídy po havárii vody. Fond odměn nebyl použit. Fond rezervní
byl zvýšen o zlepšený výsledek hospodaření z roku 2015 o 98 tis. Kč a o poskytnuté dary 1.343 tis.
Kč. Tento fond je průběžně využíván na akce pořádané školou. Veškeré dary poskytnuté rodiči byly
použity. Rezervní fond byl využit také na časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a
náklady – uhrazení části oprav třídy po havarijním stavu ve výši 20 tis. Kč a dále byl snížen o částku
200 tis. Kč, která byla se souhlasem zřizovatele převedena do fondu reprodukce investičního majetku.
Použitím fondu rezervního byla využita daňová úspora z roku 2015 ve výši 18.430,- Kč.
d) Počet zaměstnanců v roce 2016
Přepočtený počet zaměstnanců průměrný stav:
64,41
Z toho:
- pedagogický pracovník:
48,73
- nepedagogický pracovník:
15,68
z toho
- administrativní pracovník pro školu:
1,67
- školník, uklizečky
5,88
- školní jídelna
7,42
- správce
0,71
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e) Počty žáků v roce 2016
Dle stavu k 30. 9. 2016 měla škola 773 žáků, z toho 349 dívek.
Z tohoto počtu 377 dětí navštěvuje 1. – 5. třídu (15 tříd) a 396 dětí 6. – 9. třídu (16 říd).
Celkem 37 dětí je s SVP a 3 žáci jsou nadaní.
Školní družinu navštěvovalo v průměru 177 žáků.
2. Tabulková část
a) Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha
Příloha k rozvaze
(samostatné přílohy)
b) Finanční vypořádání dotace MŠMT a účelových prostředků v roce 2016
(samostatná příloha)
c) Rozpis čerpání veškerých dotací zřizovatele a doplňkové činnosti
(samostatná příloha)
d) Krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2016
- materiál na skladě
- bankovní účty
- bankovní účet FKSP
- hotovost v pokladnách
- ceniny
- pohledávky
Celkem

101.601,66
3.326.215,00
49.083,89
9.990,00
272,00
456.232,68
3.943.395,23

- závazky
- fond odměn
- fond rezervní
- fond reprodukce IM
- FKSP
- hospodářský výsledek
Celkem

3.698.538,43
4.877,00
78.410,23
11.808,13
78.685,38
71.076,06
3.943.395,23

e) Inventarizační zápis a inventurní soupis účtů třídy č. 3
(samostatná příloha)
f) Další přílohy
Kopie výpisů z banky a pokladních knih.
Rozbor účtů 5 a 6.
Kopie knihy dodavatelů a odběratelů.
Přehled pohledávek a závazků – škola nemá žádné pohledávky do 30 dnů a výše.
Stav spotřeby energií.
Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2016.
Žádost o schválení rozdělení HV.
Vyúčtování účelových dotací.
Provozní náklady – školné.
Předvaha k 31. 12. 2016 (Pro MÚ – rozvaha)
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h) Další informace
Inventura účtů třídy 2 a 3 je součástí složky Inventarizace školy 2016, která byla předána zřizovateli
dne 20. 1. 2017.
Zhodnocení HV je součástí tohoto rozboru hospodaření.
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Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou 12.10.2017

Ve Znojmě 12.10.2017

Mgr. Romana Loydová
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