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Část I. 

Základní charakteristika školy 
 

1.  

Název školy:   Základní škola Ţidlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
Adresa:   Tyršova 611, 667 01 Ţidlochovice 
Zřizovatel školy:  Město Ţidlochovice 
Ředitelka školy:   Ing. Jana Králová 
Škola sdruţuje:  Základní školu, školní druţinu 
   Do školského rejstříku škola zařazena s účinností od 1. 4. 2006 
telefon, fax:  tel.: 547 425 421, fax: 547 425 438  
e-mail:   info@zszidlochovice.cz, jana.kralova@zszidlochovice.cz  
webové stránky:  www.zszidlochovice.cz 
 

2.   Údaje o počtu tříd a ţáků (podle zahajovacího výkazu) 

  

Školní rok 
2008/2009 

Počet tříd Počet ročníků Počet ţáků Průměrný počet 
ţáků na třídu 

1. stupeň 5 5 135 27 

2. stupeň 14 4 340 24,29 

Celkem 19 9 475 25 

 

3. Celkový počet ţáků v 1. ročníku:  21 

Průměrný počet ţáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích):  16,20 

Celková kapacita školy podle zřizovací listiny:  845 

 

4. Školská rada (zákon 561/2004 Sb., § 167) 

 Školská rada pracovala v tomto sloţení: Gabriela Motlíčková (předsedkyně rady), Andrea Hrazdilová, 

Ing. Barbora Jakubcová, PaedDr. Stanislav Březina, Mgr. Helena Chmelková, Mgr. Jakub Janča, 

Vlastimil Helma, František Dobeš, Ing. Pavel Grygar. Paní Gabriele Motlíčkové vypršel tříletý mandát 

a v prosinci proběhly volby z řad zástupců rodičů. Zájem o práci v radě projevili tři rodiče, Gabriela 

Motlíčková místo ve školské radě obhájila. 

 Školská rada se sešla během školního roku 2009/2010 dvakrát. Na schůzích se zabývala kromě 

pravidelných bodů jednání projednáním, hodnocením a schválením školní řádu s hodnocením 

výsledků vzdělávání ţáků, výroční zprávy za uplynulý školní rok, schválením výroční zprávy o 

hospodaření za rok 2009, diskutovalo se o projektech realizovaných školou, spoluprací se 

zřizovatelem školy, o dotazníkovém šetření, které ve škole proběhlo a o koncepci rozvoje školy. 

Ředitelka školy byla na jednání zvána. 

mailto:info@zszidlochovice.cz
mailto:jana.kralova@zszidlochovice.cz
http://www.zszidlochovice.cz/
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5.   Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. 

 

Název zvoleného vzdělávacího 
programu 

Číslo jednací V ročníku 

ŠVP-Škola pro všechny 560/2007 1. – 3., 6. - 8. 

Základní škola 16 847/96-2 4. – 5., 9. 

 

Učební plán 1.-5.ročníku, školní rok 2009/2010 

Předmět 
Ročník 

1. (ŠVP) 2. (ŠVP) 3. (ŠVP) 4. 5. 

Český jazyk 
Ml Sl Čt Ps Ml Sl Čt Ps Ml Sl Čt Ps Ml Sl Čt Ps Ml Sl Čt Ps 

- - 9 5** 4 1* 5** 2 1* 5** 3 * 5** 2 * 

Cizí jazyk - - 3 3 4 

Matematika 4 5 *** 5 *** 5*** 5*** 

Prvouka 2 2 3 - - 

Přírodověda - - - 1,5**** 2 

Vlastivěda - - - 1,5**** 2 

Hudeb. vých. 1 1 1 1 1 

Výtvarná vých. 2 1 2 2 2 

Praktické čin. 1 1 1 1 1 

Tělesná vých. 2 2 2 2 2 

Celkem 21 22 25 25 26 + 

Vysvětlivky:  

* Ve 2. a 3. ročníku je hodina psaní rozdělena na půlhodiny a doplněna o čtení. Ve 4. a 5. ročníku je 

psaní začleněno do hodin slohu a čtení 

** Ve 2. a 3. ročníku vyučující rozhodne o časovém zařazení výuky slohu. Sloh je zpravidla zařazen 

po probrání celku mluvnického učiva. Ve 4. a 5. ročníku je sloh zařazen pravidelně do týdenního 

rozvrhu. 

*** Geometrie je ve 2. a 3. ročníku zařazena po probrání celku v pracovním sešitě a v učebnici. 

Geometrie ve 4. a 5. ročníku je zařazena po probrání celku v učebnici, v průměru vychází hodina 

za týden. 

**** 1. pololetí – 1 hodina vlastivědy a 2 hodiny přírodovědy 

2. pololetí – 2 hodiny vlastivědy a 1 hodina přírodovědy 

+ V 5. ročníku je podle vzdělávacího programu „Základní škola“ zařazeno odpolední vyučování. 

V 1., 2. a ve 3. ročníku probíhala výuka podle ŠVP ZV „Škola pro všechny“, ve 4. – 5. ročníku 

podle učebních osnov „Základní škola“. 
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Učební plán 6. - 9. ročníku, školní rok 2009/2010 

Vysvětlivky:  

 Praktické činnosti:   6.ročník: Práce s technickými materiály 
   Člověk a svět práce     Pěstitelství 
     7.ročník: Příprava pokrmů 
     8.ročník: Provoz a údrţba domácnosti 
     9.ročník: Svět práce, volba povolání 
   

 Volitelný předmět 1     » Volitelný předmět 2  
7.ročník: Německý jazyk    7.ročník: Informatika 
  Konverzace v anglickém jazyce      Náš region 
8.ročník: Německý jazyk      Ekologie  
  Konverzace v anglickém jazyce    Základy sportů - chlapci 
9.ročník: Německý jazyk    8.ročník: Základy sportů - chlapci 
  Domácnost      Základy sportů - dívky 
  Informatika        Informatika 
  Sportovní výchova chlapců    Ekologie   
  Ekologie      Náš region  

Matematicko fyzikální praktika 
V 6., 7. a 8. ročníku probíhala výuka podle ŠVP ZV „Škola pro všechny“, v 9. ročníku podle 

učebních osnov „Základní škola“. 

Předmět 
Ročník 

6. (ŠVP) 7. (ŠVP) 8. (ŠVP) 9. 

Český jazyk 5 4 4 5 

Cizí jazyk 3 3 3 3 

Dějepis 2 2 2 2 

Občanská výchova 1 1 1 1 

Zeměpis 2 2 1 2 

Matematika 5 5 5 5 

Přírodopis 1 2 2 2 

Fyzika 2 2 2 1 

Chemie - - 2 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 

Inf. a kom. technologie - 0,5 0,5 - 

Člověk a svět práce 
2  

0,5  
 

0,5  
 

1  Pracovní činnosti 

Výchova ke zdraví 
1 

- 
 

1 
 

 
1 Rodinná výchova 

Volitelný předmět 1  - 2 2 2 

Volitelný předmět 2 » - 1 1 - 

Celkem 29 30 31 31 
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6.  Školní druţina, která je součástí základní školy  

 

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 3 61 fyz.  4/  přepoč.    2,3 

 

Zpráva o činnosti školní druţiny: 

Počet ţáků  na začátku školního roku:  61 
  na konci školního roku:    57 

Ve školním roce 2009/2010 pracovala školní druţina ve svém osvědčeném uspořádání, a to formou 
zájmových útvarů. Dětem jsme nabídli tyto krouţky:  
 
Pod vedením paní Jany Moravcové: 
krouţek míčových her – děti se naučily pravidla a techniku stolního tenisu, volejbalu a fotbalu  
krouţek deskových her – v tomto krouţku jsme hráli různé typy her – karetní, stolní, společenské 
sportovně – turistický – děti si vyzkoušely práci s buzolou, orientaci v lese, základy první pomoci, připomněly 
si pravidla silničního provozu 
Pod vedením paní Lenky Hanákové: 
výtvarný krouţek – děti se zdokonalily v práci s vodovkami, temperami, zapouštěly barvy, malovaly na sklo 
keramický krouţek – děti si vyzkoušely, co všechno se dá dělat s hlínou – vykrajovaly, modelovaly, 
tvarovaly, glazovaly 
Bystroušek – v tomto krouţku děti uplatnily svoji bystrost, řešily sudoku, rébusy, tajenky, doplňovačky 
Pod vedením paní Ševčíkové: 
vaření – děti zvládly umíchat pomazánky, upéct silvestrovské tyčinky, slepované cukroví, ozdobit chlebíčky 
rukodělky – v tomto krouţku jsme pracovali s různým materiálem: provázky, kelímky, mýdla, papírové 
ruličky, bavlnky a z kaţdého materiálu se podařilo něco vyrobit  
dramatický -  vyzkoušeli jsme si scénky ze ţivota, hlavní náplní však bylo pásmo „ O Mrazíkovi “, se kterým 
se děti představily na besídce školní druţiny, vystoupení pro děti z MŠ a vedení školy.  
 
Kaţdý měsíc se uskutečnila akce – exkurze do výrobny obuvi, do čističky odpadních vod, Miss ŠD, 
Superstar, fotbalový turnaj v Nosislavi, výstava bojových prostředků, maškarní ples, čertovská zábava. 

                                                             Ševčíková Alexandra, vedoucí vychovatelka školní druţiny 
 

7.  Příměstský tábor  

  

V týdnu od 16. – 20. 8. 2010 se uskutečnil školní příměstský tábor na téma „ Jak utopit dr. Mráčka 
aneb konec vodníků v Ţidlochovicích.“ Tábora se zúčastnilo 26 dětí ve věku 6 – 11 let, jako vedoucí 
pracovali Alexandra Ševčíková, Jana Koupilová, Sabina Ševčíková, Iva Musilová a Adam Prášilík. 
Celý týden byla snaha dětí odhalit mezi sebou tajemného doktora, který chtěl vystěhovat posledního 
vodníka ze Svratky. Děti si vyráběly paruky a batikovaná trička na vodnický bál. Zúčastnily se mokré 
olympiády: chytaly rybičky, pumpovaly vodu, bublaly s brčkem, plavaly, jedly vodnickýma rukama. Pro 
případ, ţe by se opravdu setkaly s vodníkem, vyrobily si ze speciální modelíny dušičkové hrníčky.  
Na nádraţí v Hrušovanech byly poučeny, jak cestovat na vodnickou konferenci vlakem. U 
vypuštěného rybníka byl nalezen poslední ţidlochovický vodník. A aniţ děti tušily, ţe honba za 
vodníkem je bude stát tolik úsilí, ujely na kolech 26 kilometrů. Přijel agent z Londýna, který svojí 
zřetelnou angličtinou oslovil i úplné začátečníky. Za pěkného počasí jsme vyšli na koupaliště do 
Vojkovic.  
Konečné vyhodnocení bylo překvapivé, dr. Mráček byl objeven a poslední vodník ze Ţidlochovic 
zachráněn.               Ševčíková Alexandra, vedoucí vychovatelka školní druţiny 
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Část II. 

Údaje o pracovnících školy 
 

1.  Odborná a pedagogická způsobilost dle zákona 563/2004 Sb. 

 

Celkový počet pedagogických pracovníků* 36 100% 

Z toho odborně a pedagogicky způsobilých 34 94 % 

* Včetně tří vychovatelek ŠD, dvou pracovnic ŠPP a asistentky pedagoga. 

 

2.  Nepedagogičtí pracovníci  - počet  10  

 

3. Věkové sloţení pedagogických pracovníků 

 

  Učitelé 

Věk Muţi Ţeny 

do 35 let 2 8 

35-50 let 0 14 

nad 50 let 4 7 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 

Celkem 6 30 

Rodičovská dovolená  0 2 

Další rodičovská dovolená  0 0 

 

4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

 

 
Typ kurzu 
    

Počet zúčastněných 
pracovníků 

Školení k projektu MF „Zavedení specializovaného systému pro přípravu 
ţáků na výuku prostřednictvím ICT v matematice a fyzice, e-learning“ 

7 

ŠPP – celoţivotní vzdělávání v oboru etopedie 1 

Seminář metodiků prevence 1 

Školení k interaktivním tabulím 30 

Technologický seminář Brno 1 

Seminář „Právní a organizační nařízení pro ŠD“ 1 
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Školení „Datové schránky“ 2 

Seminář „50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů“ 2 

Seminář „Interaktivní tabule – významný přínos pro vzdělávání“ 1 

Konference o enviromentální výchově - Konev 1 

Školení pracovníků „Vyhláška č. 50/1978 Sb“ 6 

ŠPP – Metodické setkání k projektu RŠPP 1 

ŠPP – Seminář „Vzdělávání v podmínkách inkluzivní školy“ 1 

ŠPP – Seminář „Kritéria školní zralosti“ 1 

ŠPP – Seminář „Psychologické vyšetření, zpráva z PPP“ 1 

ŠPP – Stáţ v ŠPP ZŠ Rosice 1 

ŠPP – Seminář „Rodinná terapie a poradenství“  1 

ŠPP – Seminář „Psychomotorické hry“ 1 

ŠPP – Setkání s metodiky projektu Rozvoj ŠPP 1 

Seminář „Chemická legislativa ve školství“ 1 

ŠPP– Metodické setkání projektu ŠPP–ZŠ pro ţáky s poruchami chování 1 

Seminář k projektu OP VK Peníze školám 1 

Seminář Kvalita řízení školy 3 

ŠPP – Seminář v rámci projektu RŠPP – Diagnostika třídy 1 

Seminář „Splývavé čtení“  2 

ŠPP – Seminář v rámci projektu RŠPP – Supervize formou bálintovských 
skupin 

1 

Seminář metodiků prevence sociálně patologických jevů 1 

Seminář rozvíjení pedagogických dovedností  1 

Seminář psychomotorické hry 1 

Seminář“Rozvoj školy a interaktivní výuka 21. století“ 1 

ŠPP – Seminář „Syndrom ADD a ADHD, spolupráce 1 

Konference pro učitele „Google – vyuţití v práci učitele“    1 

Konference pro učitele 1. st. „Interaktivní učebnice Fraus“ 2 

ŠPP – Metodické setkání s vyučujícími 1. stupně – vyuţití reedukačních 
pomůcek, reedukační metody učení 

9 

Seminář „Interaktivně na 1. stupni“ 1 

Seminář „Mediální výchova“ 1 

Metodický kurz – trenér badmintonu 1 

ŠPP – Výchovné problémy a poruchy chování 1 

 
Celkem 

 
92 
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5.  Personální změny 

Nastoupili: 
pedagogičtí pracovníci: 
Mgr. Lenka Hanáková, učitelka 1. stupně, částečný úvazek k 26. 8. 2009;  
     vychovatelka ŠD, částečný úvazek k 26. 8. 2009 
Mgr. Adam Prášilík, učitel 2. stupně (D, Ov), k  29. 3. 2010, zástup za nemoc 
od 1. 7. 2010 nástup 
správní zaměstnanci: 
Vavřinec Mrkvica, údrţbář od 1. 9. 2009 
 
Odešli:  
pedagogičtí pracovníci:  
Ing. Zdeněk Šiška, učitel 2. stupně (IaKT, Pč), k 23. 8. 2010 (výpověď dohodou) 
správní zaměstnanci: 
Jaroslav Horák, údrţbář do 12. 9. 2009, (starobní důchod) 
Olga Langová, školnice do 31. 7. 2010, (výpověď dohodou z důvodů organizačních změn) 
Jana Koupilová, uklízečka do 31. 7. 2010, (výpověď dohodou) 

 

MD nastoupila:  
Mgr. Dagmar Měřínská od 28. 6. 2010 

 

 

6.  Personální zabezpečení 

Přehled zastupování ve školním roce 2009/10: 

Pedagogičtí pracovníci 

Jméno zastupujícího Jméno zastupovaného Důvod zastupování Doba zastupování 

Mgr. Vlasta Kotrcová PaedDr. Stanislav Březina nemoc 22. 2. – 14. 5. 2010 

Mgr. Yvonne Konečná Mgr. Dagmar Měřínská nemoc 9. 3. – 24. 3. 2010 

Mgr. Adam Prášilík  Mgr. Dagmar Měřínská nemoc 29. 3. – 30. 6. 2010 

 

Správní zaměstnanci 

Jméno zastupujícího Jméno zastupovaného Důvod zastupování Doba zastupování 

Vavřinec Mrkvica Radek Kugler  nemoc 1. 9. – 12. 9. 2009 

Jaroslav Horák Radek Kugler nemoc 13. 9. – 12. 10. 2009 

Oldřiška Fialová Marie Mácová nemoc 10. 11. – 20. 11. 2009 

Květoslava Melounová Marie Čeledová nemoc 22. 2. – 22. 3. 2010 

Čaloudová Eva Ilona Michalčíková dovolená 24. 5. – 3. 6. 2010 
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Část III. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

1. Celkové hodnocení a klasifikace ţáků 
 

 
Ročník 

 
Počet ţáků 

Prospělo  
s vyznamenáním 

 
Prospělo 

 
Neprospělo 

 
Opakují 

1. 21 21 - - - 

2. 29 27 2 - - 

3. 23 20 3 - - 

4. 31 27 4 - - 

5. 32 18 14 - - 

Celkem za I. stupeň 136 113 23 0 0 

6. 90 21 68 0 0 

7. 72 16 53 3 2 

8. 98 15 77 4 2 

9. 84 13 65 2 0 

Celkem za II. stupeň 344 65 263 9 4 

Celkem za školu 480* 178 286 9 4 

*Stav ţáků na konci školního roku 

 

2. Sníţený stupeň z chování 

 

Stupeň chování  Počet % z počtu všech ţáků školy 

 
2 

1. pololetí 2 0,41 

2. pololetí 7 1,45 

celkem 9 1,86 

 
3 

1. pololetí 2 0,41 

2. pololetí 1 0,21 

celkem 3 0,63 

  

Výchovná opatření během školního roku 2009/10:   

 Napomenutí Důtka TU Důtka ředit. pochvala 

 
1. stupeň 

1. pololetí 14 3 0 57 

2. pololetí 21 5 0 230 

celkem 35 8 0 287 

 
2. stupeň 

1. pololetí 51 13 12 131 

2. pololetí 60 32 20 163 

celkem 111 45 32 294 

 škola celkem 146 53 32 581 
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3. Přehled absence 

 

 
Zameškané hodiny průměr na ţáka 

omluvené neomluvené omluvené neomluvené 

 
1. stupeň 

1. pololetí 5 706 0 41,96 0 

2. pololetí 7 360 0 50,06 0 

celkem 13 066 0 96,07 0 

 
2. stupeň 

1. pololetí 17 989 137 52,29 0,40 

2. pololetí 22 759 105 66,16 0,31 

celkem 40 748 242 118,45 0,70 

 škola celkem 53 814 242 112,11 0,50 

 

4. Počet absolventů ZŠ ve šk. roce 2009/2010 

 

Ročník Počet ţáků % z celkového počtu všech 
ţáků 

9. ročník 85 17,7% 

8. ročník 4 0,8% 

7. ročník 1 0,2% 

Celkem 90 18,7% 

 

 
Podrobné vyhodnocení přijímacího řízení ţáků 9. ročníku na střední školy ve šk. roce 2009/10 

 
Přijato na G SOŠ a SOU s maturitou SOU bez mat. Celkem 

 
 

Celkově 

chlapci 0 21 22 43 

dívky 2 20 20 42 

celkem 2 41 42 85 

% 2,4% 48,2% 49,4% 100% 

 

Z niţších ročníků bylo 5 ţáků přijato na OU a SOU. 

 

Vyhodnocení přijímacího řízení ţáků 5. ročníku na osmiletá gymnázia ve šk. roce 2009/10 
 

Ročník Počet ţáků Počet 
přihlášených 

Počet přijatých % z celkového 
počtu všech ţáků 

5. ročník 32 10 8 25% 

 

Sedm ţáků bude navštěvovat Gymnázium Ţidlochovice, jedna ţákyně na gymnázium nenastoupí a bude 

pokračovat na základní škole. 
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Část IV. 

Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní 

inspekcí 
 

 

V červenci 2010 provedla ČŠI v rámci inspekční činnosti hodnocení našeho Školního vzdělávacího 

programu „Škola pro všechny“. 

Bylo nám doporučeno provést drobné úpravy ve třech částech a jinak byl celý dokument hodnocen 

jako velmi kvalitně zpracovaný. 

 

 

Část V. 

Údaje o dalších kontrolách 

 

Během školního roku 2009/10 proběhly na škole kontroly v následujících oblastech činnosti školy: 

 8. 10. 2009 - Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při 
odvodu pojistného byla provedena v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 
582/1991 Sb. a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 187/2006 Sb., jako plánovaná kontrola v rámci 
kontrolní činnosti Okresní správy sociálního zabezpečení Brno-venkov. Byly zjištěny dva 
nedostatky v hospodaření s prostředky nemocenského pojištění, které byly odstraněny do 
30. 11. 2009. Další oblasti hodnocení byly bez připomínek. Zpracování a evidenci mezd 
provádí pro naši organizaci Odbor financí MěÚ Ţidlochovice. 

 25. 1. 2010 – Kontrola stavu poţární ochrany a dodrţování povinností stanovených v § 5 a § 6 
zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně a byla provedena v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 
písm. a) zákona o PO. Cílem kontroly bylo udrţování volných únikových cest a volných přístupů 
k nouzovým východům a udrţování volných příjezdových komunikací. Nebylo zjištěno 
porušení posuzovaného právního předpisu. 

 27. 1. 2010 – Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodrţování ostatních 
povinností plátce pojistného dle § 22 zákona č. 592/1992 Sb. Nebylo zjištěno porušení 
posuzovaného právního předpisu. Zpracování a evidenci mezd provádí pro naši organizaci 
Odbor financí MěÚ Ţidlochovice. 

 5. 2. 2010 - Veřejnosprávní kontrola (řídící kontrola prováděná na škole dle zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole, účetnictví školy, finanční hospodaření školy) – Ing. Doleţal, Ing. Pavel 
Grygar, p. Jan Šotnar a Ing. Radmila Kafková. Nebylo zjištěno porušení posuzovaného 
právního předpisu. 

 



ZŠ ŢIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace                     VÝROČNÁ ZPRÁVA 2009/2010                           

 

 

12 

 

Část VI. 

Rozhodnutí ředitele 
 

Rozhodnutí ředitele ve šk. roce 2009/10 Počet Počet odvolání 

O odkladu povinné školní docházky 10 0 

O dodatečném odloţení povinné školní docházky 0 0 

Další dle § 165, odst.2,  zákona č.561/2004 Sb. v platném znění 
– přestup ţáka 

89 0 

Další dle § 18 zákona č.561/2004 Sb. v platném znění - IVP 15 0 

Další dle § 50 zákona č.561/2004 Sb. v platném znění – 
uvolnění z Tv 

23 0 

Počet ţáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2010/2011:   39   

 

 

Část VII. 

Poradenské služby v ZŠ – Školní poradenské pracoviště 
 

Závěrečná zpráva o činnosti ŠPP ve školním roce 2009/2010 

1. Údaje o pracovnících ŠPP (zaměstnancích školy) 

a)  počty 
 fyzický 

počet/úvazek  
kvalifikace, specializace dosaţené vzdělání 

výchovný poradce 1/1 zást. ředitelky, jednoroční kurz 
KPÚ 

PdF UJEP, PaedDr. 

školní metodik prevence 1/1 učitelka, DVPP VŠ zemědělská, DPS 

dyslektický asistent 1/1 učitelka,  DVPP PdF MU, Brno 

školní psycholog  1/0,65 psychologie FSS MU Brno 

školní speciální pedagog 
(netřídní)* 

1/1 spec. pedagogika (logopedie, 
surdopedie, SPU), učitelství 
pro 1. stupeň 

PdF MU, Brno 

asistent pedagoga 1/0,5 Učitelka ČJ PdF MU Brno 

asistent pedagoga 1/0,35 Psychologie FSS MU Brno 

*) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č. j. 13 409/98/24, bod 2.6. 

b)  věková struktura 
 do 35let 35 – 50 let 50 let – důch. věk/z toho důchodci 

výchovný poradce   1 / 0 

školní metodik prevence   1 / 0 

dyslektický asistent  1  

školní psycholog 1 - - 

školní speciální pedagog 1 - - 

asistent pedagoga 2   

* od 17. 3. – 21. 8. 2009 
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c) další vzdělávání poradenských pracovníků 
školní psycholog:  
- Krizová intervence, seminář - Podané ruce, Brno, Hapalova 
- Rodinná terapie a poradenství, Podané ruce, Brno, Hapalova 
 
školní speciální pedagog:  
- Rozšiřující studium etopedie na PDF MU, Katedra speciální pedagogiky 
- Tvorba IVP, legislativní zakotvení IVP – seminář IPPP ČR, Praha 
- Etopedie – rozšiřující studiem, PdF, MU 
- Krizová intervence, seminář - Podané ruce, Brno, Hapalova 
- Supervize formou Bálintovských skupin, IPPP ČR 
- Metody nácviku čtení a psaní, IPPP ČR 
- Specifické poruchy učení na 2. stupni ZŠ, IPPP ČR 
- Řešení konfliktů ve školním prostředí, vzdělávací agentura Zřetel s. r. o. 

       

      školní metodik prevence 
- průběţná metodická setkání s okresní metodičkou prevence, PPP Brno 

 

2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské sluţby ve školách 

Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) 

 uveďte program (grant): Rozvoj školních poradenských pracovišť – VIP II   

 organizaci, která grant poskytuje: IPPP ČR (ESF, MŠMT)  

 výši fin.částky: celý úvazek školního speciálního pedagoga 

 období: 1. 7. 2009 - 30. 6. 2011 
 

 program: Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 název projektu: Komplexní zajištění podmínek pro vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami jako cesta k inkluzívní škole 

 organizace, která grant poskytuje: ESF, JMK 

 výše finanční částky: 2 544 226,- na dobu realizace projektu (17. 3. 2009 – 16. 3. 2012) 

 období: 17. 3. 2009 – 16. 3. 2012 

 

3.  Individuální integrace 

 

Typ postiţení Ročník Počet ţáků 

SPCH 1. 1 

SPCH 3. 1 

SPU 3. 1 

SPU 4. 1 

SPU 5. 1 

SPU 6. 6 

SPU 7. 1 

SPU 8. 3 

SPU 9. 3 

celkem  18 
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4.  Zpráva o činnosti školního poradenského pracoviště ve školním roce 2009/2010 

Činnost školního poradenského pracoviště ve školním roce 2009/2010 zajišťoval školní speciální 

pedagog Mgr. Radka Minaříková, výchovný poradce PaedDr. Stanislav Březina, školní metodička prevence 

Ing. Milena Rotterová, dyslektický asistent Mgr. Petra Dobrovolná a od listopadu 2009 školní psycholoţka 

a současně asistentka pedagoga Mgr. Michaela Macounová. Vedením školního poradenského pracoviště 

byla nadále pověřena Mgr. Radka Minaříková. 1. ročník byl po celý školní rok podpořen činností asistenta 

pedagoga. Plánovaná činnost školního poradenského pracoviště byla zpracovaná v plánu práce ŠPP pro 

školní rok 2009/2010. Plnění plánované činnosti a realizace dalších záměrů bylo pravidelně projednáváno 

a vyhodnocováno na poradách tohoto ŠPP. Z kaţdé porady byl vyhotoven zápis.  

 Naším primárním cílem bylo posílit širokou základnu preventivní činnosti a nabídnout podporu 

ţákům s jiţ zjištěnými specifickými vzdělávacími potřebami, abychom zajistili kvalitní podmínky pro péči. 

Z celkového počtu ţáků školy vykazovalo 107 ţáků specifické vzdělávací potřeby. Nejčastěji se jednalo o 

ţáky se specifickými poruchami učení (73), o poruchy chování nebo LMD (15), ţáky s osobnostními 

zvláštnostmi, které negativně ovlivňují jejich školní výkonnost (8), o ţáky s hraničním rozumovým 

nadáním (12) a o ţáky se zdravotním znevýhodněním (11) a sociálním znevýhodněním (6). U jednoho 

ţáka bylo diagnostikováno nadprůměrné rozumové nadání. U některých ţáků byla zjištěna kombinace více 

faktorů podílejících se na zvládání školní docházky.  

 V průběhu školního roku bylo individuálně integrováno 18 ţáků.  Z celkového počtu 

integrovaných ţáků bylo 16 integrováno pro specifické poruchy učení a 2 ţáci z důvodu vývojových 

poruch chování. Čtyřem ţákům byl vypracován IVP bez podpory individuální integrace, z toho a jednomu 

ţákovi pro závaţné zdravotní potíţe a třem ţákům, kteří jsou v pozici ţadatelů o azyl z důvodu sociálního 

znevýhodnění. Integrovaní ţáci se vzdělávali podle individuálních vzdělávacích plánů, které jim byly 

vypracovány ve spolupráci jednotlivých učitelů a školního poradenského pracoviště. Těmto ţákům byla 

rovněţ poskytována speciálně pedagogická podpora. Skupinová speciálně pedagogická intervence byla 

pravidelně jednu hodinu týdně poskytována 16 ţákům 1. stupně s diagnózou specifické poruchy učení, 

s hraničním rozumovým nadáním nebo opodstatněným rizikem dyslexie. Na 2. stupni byla poskytována 

skupinová speciálně pedagogická péče deseti ţákům formou dyslektického krouţku. V tomto školním roce 

jsme se zaměřili na výraznou podporu v 1. ročníku, jejímţ cílem bylo odstranit deficity dílčích funkcí ve 

školsky významných oblastech a předejít rozvoji školsky významných obtíţí u rizikových ţáků.  

 Během školního roku jsme poskytovali podklady pro pedagogicko-psychologické vyšetření ţáků 

s důvodným podezřením na přítomnost specifických vzdělávacích potřeb, ţáků, u kterých jsme ţádali 

kontrolní vyšetření nebo doporučení následného vzdělávání na odborných učilištích.  

 Činnost školního poradenského pracoviště byla podpořena projektem Rozvoj školních 

poradenských pracovišť – VIP II. Díky tomuto projektu bylo zajištěno působení školního speciálního 

pedagoga ve škole, jeho odborný růst a metodické vedení. 

 Nadále pokračoval projekt Komplexní zajištění podmínek pro vzdělávání ţáků se specifickými 

vzdělávacími potřebami jako cesta k inkluzívní škole. Tímto projektem bylo zajištěno působení školního 

psychologa a asistenta pedagoga pro 1. stupeň a jejich odborný růst. Dále bylo podpořeno fungování 

dyslektických krouţků v 1. – 5. ročníku. V 1. pololetí 1. ročníku proběhl depistáţně preventivní program 

smyslová výchova zaměřený na eliminaci zjištěných deficitů dílčích funkcí u ţáků se zjištěným rizikem 

dyslexie. Osmi ţáků 1. a 2. ročníku byla poskytována individuální logopedická péče. Pro ţáky 1. – 3. 

ročníku byl zaveden pohybově relaxační krouţek. V rámci projektu také proběhlo osm schůzek Klubu 

rodičů ţáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Pro ţáky se specifickými poruchami učení 7. ročníku 

byl zřízen krouţek komunikační výchova.  
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 Školní poradenské pracoviště se v letošním školním roce rovněţ výrazně podílelo na přípravě 

zápisu do 1. třídy. 

 Z důvodu naplňování systémového přístupu k ţákům nadále spolupracujeme s mimoškolními 

organizacemi  - PPP, OSPOD, SVP, Policie ČR, dětští lékaři, Dětské krizové centrum.  

                                        Mgr. Radka Minaříková, vedoucí ŠPP 

 

5. Hodnocení Minimálního preventivního programu za rok 2009/2010 

Při tvorbě a realizaci MPP jsme vycházeli z Metodického pokynu MŠMT ČR k primární prevenci 

sociálně patologických jevů u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních  (č.j.20 006/2007- 

51), dále z Metodického pokynu MŠMT ČR  k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských 

zařízení (č.j. 24 246/2008-6), z nového Metodického pokynu ministra školství, mládeţe a tělovýchovy 

k prevence a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízení (č.j. 24 246/2008-6) a z další 

legislativy v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe. Rovněţ jsme respektovali 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Dále jsme vyuţívali praktických zkušeností a 

poznatků z minulých let. 

V rámci MPP pro školní rok 2009/2010 s názvem V zdravém těle zdravý duch, jsme si vytkli za  

cíl  poznávání tělesného i duševního zdraví jako nejdůleţitější ţivotní hodnoty.  

 Realizaci MPP zajišťoval školní metodik prevence ve spolupráci s pracovníky ŠPP, třídními učiteli 

a učiteli výchovných předmětů. Rovněţ jsme spolupracovali s odborníky a odbornými pracovišti mimo 

školu. 

 Plnění MMP bylo pravidelně kontrolováno a vyhodnocováno. Při řešení sociálně patologických 

jevů jsme postupovali v souladu s platnou legislativou. 

Uskutečněné aktivity pro ţáky 1. stupně: 

 výuka v rámci osnov (I. stupeň) výchovných předmětů, třídnické hodiny  

  „Kapka prevence“ pro 2. roč. (práce s materiály Policie ČR) 

 beseda s MUDr. Valachovou – 5. roč.  

 „Protidrogová prevence na I. stupni ZŠ pro ţáky 5. roč. (PPP Brno – venkov, Mgr. Cupalová) 

 projektový den pro 1. stupeň (Městská policie) dopravní výchova, první pomoc 
 

Uskutečněné aktivity pro ţáky 2. stupně: 

 vybrané kapitoly z projektu EU-Dap- druhý stupeň 

 uplatnění poznatků školního metodika prevence o regionálním výskytu sociálně patologický jevů a 
jejich důsledcích pro zdraví a psychiku   

 dvoudenní adaptační program pro ţáky 6. roč.  

 „První pomoc“ - 8. ročník (praktické ukázky s výkladem zdravotnice, Martina Novotná)  

 akce s PPP Brno – venkov (Mgr. Cupalová) - „Poruchy příjmu potravy“ pro dívky 7. roč.  
                                                      „Trestní odpovědnost mládeţe“ pro ţáky 9. ročníku            

 akce s Policií České republiky, oddělní prevence Brno – venkov „Dopravní nehody“ – beseda pro 
ţáky 9. ročníku 

 „ beseda se známou osobností“ –(p. Caban, horolezec) pro ţáky 8. ročník  

 „beseda na téma domácí násilí“ (občanské sdruţení Persefona) pro ţáky 9. ročníku  

 beseda s právníkem (JUDr. Ţiviela) na téma „Trestní odpovědnost mládeţe“ – 9 ročník  

 přednáška „Čas proměn“ s odbornicí  -  ţákyně 6. tříd (předání reklamních balíčků) 

 školní zpravodaj 
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 lyţařský výcvikový kurz  
 

 výchovné akce, koncerty  

 výtvarné, literární a sportovní soutěţe  

 činnost zájmových krouţků pro ţáky 1. – 9. roč.  

 důvěryhodné poradenství – ve vestibulu školy je instalována schránka na dotazy, stíţnosti a 
připomínky ţáků. Tyto budou 1 x za 14 dnů zodpovězeny a vhodným způsobem předány tazateli. 
Tato schránka je k dispozici i v elektronické podobě.  

 nástěnka ŠPP          

 nástěnka školního zpravodaje                                                          

 školní poradenské pracoviště viz koncepce ŠPP -  příloha k MPP  

 pohovory s problémovými ţáky  

 výchovná komise  

Uskutečněné aktivity pro rodiče 
 

 informace pro rodiče na 1. třídních schůzkách (objasnění pojmů „Minimální preventivní 
program“, „sociálně patologické jevy,“ nutnost spolupráce se školou) 

 nástěnný panel v cukrárně města Ţidlochovic průběţně informující ţáky i rodiče o aktivitách školy 

 informace o adaptačním programu pro rodiče ţáků 6. ročníku  

 informace o způsobech realizace MPP – třídní schůzky  

 výchovná komise  

 individuální konzultační hodiny pro rodiče ve školním poradenském pracovišti (viz koncepce 
ŠPP, příloha k MPP): 

 spolupráce se Sdruţením Ţidlochovice       

 školní zpravodaj         

 články do místních zpravodajů      
            Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence 

 

6.  Zpráva o činnosti výchovné komise ve školním roce 2009/2010  

Výchovná komise pracovala na naší škole sedmým rokem. Sloţení výchovné komise bylo: ředitelka 

školy, výchovný poradce, školní speciální pedagog, školní psycholog, příslušný třídní učitel, případně další 

vyučující. VK projednávala přestupky a problémy ţáků za přítomnosti rodičů a samotných ţáků. Tento 

systém se v uplynulých letech velmi osvědčil, protoţe umoţňuje objektivní projednání problémů bez 

moţnosti zkreslování informací. Cílem činnosti výchovné komise není pouze projednání přestupků ţáků a 

udělení výchovných opatření, ale především pomoc ţákům a jejich rodičům při řešení vzniklých problémů. 

V tomto školním roce projednávala VK celkem 25 případů závaţného porušení školního řádu. Jednalo 

se o 10 případů nevhodného chování, 3 případy šikany, 7 případů záškoláctví, a 5 případů zacházení 

s návykovými látkami. Z kaţdého jednání VK je pořízen stručný zápis s návrhem opatření, který rodiče 

podepisují. 

VK spolupracuje s pracovnicí MÚ Ţidlochovice, sociální odbor, paní Bc. Pelechovou, zejména 

v oblasti záškoláctví. 

V této oblasti hraje velmi kladnou roli Školní poradenské pracoviště, které je zaměřeno na prevenci a 

odstraňování poruch učení a chování.                 PaedDr. Stanislav Březina, výchovný poradce 
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Část VIII. 

Další údaje o škole 
 

 

1.  Školní výchovně-vzdělávací a poznávací zájezdy a další akce pro ţáky 

 

21. 9. – 22. 9. 2009  Adaptační program 6. AB, Rekreační středisko Kutiny 

23. 9. – 24. 9. 2009  Adaptační program 6. C, Rekreační středisko Kutiny 

23. 1. – 29. 1. 2010 Lyţařský výcvikový kurz pro ţáky 7. ročníku, Dolní Morava, Kralický Sněţník 

26. 3. – 4. 6. 2010 Výuka plavání ţáků 2. a 3. třídy v plaveckém bazénu Hustopeče 

 

Školní vlastivědné a poznávací zájezdy pro ţáky: 

třída termín trasa 

1. tř. 9. 6. Baťův kanál, ZOO Hodonín 

2. tř. 1. 6. Punkevní jeskyně 

3. tř. 9. 6. Baťův kanál, ZOO Hodonín 

4. tř. 1. 6. Punkevní jeskyně 

5. tř. 17. 6. Pálava, Novomlýnské nádrţe 

6. A 8. 6. Baťův kanál, ZOO Lešná 

6. B 28. 5. hrad Veveří 

7. B 21. – 22. 5. Hostýnské vrchy - Tesák 

8. A 20. 5. Brno- Bongo 

8. B 25. 5. Brno- Bongo 

8. D 15. – 16. 6. Vysočina 

9. C 9. – 10. 6. Beskydy, Radhošť 

Ţáci Nj 17. 6. Vídeň 

 

 

2.  Mimoškolní a volnočasové aktivity školy  

 

Zájmové útvary měly různé zaměření – od doplňování a upevňování znalostí v jednotlivých 

předmětech po rozvíjení dalších znalostí a dovedností, přípravu na přijímací zkoušky, mnoho 

zájmových útvarů bylo zaměřeno na sportování dětí a přípravu na soutěţe, jiné se zabývaly ekologií, 

vytvářením výtvarných, pěveckých a pohybových dovedností. Pro děti se speciálními potřebami byly 

zřízeny dyslektické krouţky.  
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Název krouţku Počet krouţků Počet ţáků 

             1. stupeň 

Tělovýchovný (3. tř.) 1 18 

Tělovýchovný (4. + 5 tř.) 1 21 

Informatika (4. tř.) 1 21 

Informatika (5. tř.) 1 10 

Anglický jazyk (1. + 2. tř.) 2 17 + 13 

Příprava ke studiu (5. tř.) 1 11 

Taneční 2 18+13 

Atletická přípravka (ŠAK) 1 21 

Hravé učení (1. tř.) 1 5 

Smyslová výchova (1. tř.) 1 10 

Pohybově relaxační (1. – 3. tř.) 1 18 

Dyslektický (2. – 6. roč.) 5 13 + 6 + 9 + 8 + 10 

Celkem 1. stupeň 18 242 

2. stupeň 

Český jazyk (9. roč.) 1 8 

Matematický (6. roč.) 1 9 

Matematický (7. roč.) 1 30 

Matematický (8. roč.) 1 11 

Matematický (9. roč.) 1 20 

Komunikační výchova (7. roč.) 1 21 

Anglický jazyk (9. roč.) 2 8+8 

Informatika (6. -9. roč.) 1 14 

Chovatelský (6. -9. roč.) 1 10 

Armsport – páka (6. – 9. roč.) 1 12 

Výtvarný (6. roč.) 1 8 

Atletika (6. – 9. roč.) 1 11 

Míčové hry (chlapci 6. - 7. roč.) 1 15 

Florbal (chlapci 8. - 9. roč.) 1 15 

Florbal (dívky 6. - 9. roč.) 1 10 

Volejbal (6. - 9. roč.) 1 22 

Chemický (8. roč.) 1 6 

Gymnastický (6. – 7. roč.) 1 8 

Elektrotechnický 1 10 

Vyuţití informač. technologií v praxi 1 11 

Celkem 2. stupeň 21 267 

 
Škola celkem 

  
509 

 

 

3.  Spolupráce školy s dalšími subjekty  

o Městský úřad Ţidlochovice – Tradičně proběhlo přivítání ţáků 1. ročníku a rozloučení 
s nejlepšími vycházejícími ţáky 5. a 9. ročníku v obřadní síni MěÚ Ţidlochovice. Ţáci 9. ročníku 
pomáhali při organizaci akcí pořádaných městem (městský ples, výstavy v MKK, apod.).  

o Úzce jsme spolupracovali se sociálním odborem MěÚ Ţidlochovice. Třídní učitelé poskytovali 
potřebné informace pro řešení různých situací. Se sociálním odborem jsme spolupracovali rovněţ 
při řešení situací, kdy selhala snaha dosáhnout řešení výchovných problémů ve spolupráci školy a 
rodiny.  

o Při ZŠ i v tomto školním roce pracovalo Sdruţení rodičů. Zástupci jednotlivých tříd se scházeli na 
jednání výboru vţdy po ukončení třídních schůzek a na toto jednání bylo přizváno vedení školy. 
Zástupci tříd zde prezentovali dotazy a náměty rodičů. Řada dotazů byla zodpovězena přímo na 
jednání, odpovědi na další dotazy byly zpracovány písemně, rozeslány elektronickou poštou a 
umístěny na školních webových stránkách. Sdruţení rodičů uspořádalo během roku několik akcí 
pro ţáky, finančně přispělo na vybavení školy jednorázovými hygienickými potřebami, na potřeby 
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pro zájmovou činnost dětí a na konci školního roku pořídilo odměny pro ţáky s výborným 
prospěchem a vyznamenáním.  

o Sdruţení Ţidlochovice – Ţáci školy navštěvovali krouţky keramiky v keramické dílně, která je 
vybudována v jedné ze školních budov (Coufalíkovo náměstí). Keramická dílna byla vyuţívána také 
ţáky školní druţiny. Ţáci školy se zúčastňovali akcí pořádaných Sdruţením Ţidlochovice (Běh 
zdraví, Jízda do vrchu, apod.). 

o Na začátku školního roku jiţ tradičně navštěvují ţáci 1. stupně a 6. ročníku Městskou knihovnu 
v Ţidlochovicích. Její pracovnice seznamuje děti s prací knihovny, moţností půjčování knih, 
motivuje děti k individuální četbě. Sluţeb Městské knihovny vyuţívaly rovněţ děti školní druţiny. 
Zde si půjčují knihy jednak k domácí četbě, ale vyuţívají literatury také ke společné četbě při pobytu 
ve ŠD. V letošním školním roce došlo také díky Mgr. Martině Bartákové k velmi intenzivní 
spolupráci školy a knihovny. MK připravila pro ţáky celou řadu nových projektů a programů. Noc 
s Andersenem, kdy děti přespávaly v knihovně, musela být pro jejich obrovský zájem rozdělena na 
3x. V červnu prvňáčci předvedli, jak se naučili pěkně číst a byli pasováni na čtenáře. 

o Městský kulturní klub v Ţidlochovicích – Škola vyuţívala prostor městského klubu při pořádání 
různých besed pro ţáky, byly také navštěvovány různé výstavy. 

o Úsekové metodické sdruţení také v letošním školním roce pokračovalo ve své práci. Na práci se 
nejvíce podíleli pedagogičtí pracovníci ZŠ Blučina, Hrušovany, Přísnotice, Unkovice, Ţabčice a 
samozřejmě Ţidlochovice. Začátkem školního roku se jiţ pravidelně sešli učitelé českého a cizího 
jazyka a matematiky v 6. ročníku s vyučujícími 5. tříd okolních škol, aby zhodnotili přechod dětí z 5. 
do 6. ročníku a vyměnili si zkušenosti z výuky. Jiţ tradičně se ţáci scházeli při recitačních a 
pěveckých soutěţích, při lehkoatletickém trojboji. Kolegové z Hrušovan a Ţabčic pozvali naše ţáky 
na soutěţe ve vybíjené. Ţáci školní druţiny byli pozváni do ZŠ v Nosislavi a reprezentovali naši 
školu ve fotbalu. 

o Mateřská škola Ţidlochovice – Spolupráce probíhala zejména při přípravě předškoláků pro vstup 
do 1. ročníku ZŠ. Ti navštívili budovu školy, aby se seznámili se školním prostředím, do kterého 
přijdou po prázdninách. Přípravě i samotnému zápisu byla věnována velká pozornost, do přípravy 
se zapojily všechny vyučující 1. stupně a speciální pedagoţka a školní psycholoţka. S rodiči 
budoucích prvňáků se sešly obě vyučující a předaly jim důleţité informace pro úspěšný vstup do 
školy. Naši ţáci 2. stupně v rámci pracovních činností a volitelných předmětů domácnost a 
pěstitelství navštěvovali děti v MŠ, pomáhali jim hlavně při výtvarných činnostech (keramické 
hrátky, apod.) a vznikaly krásné sociální vazby mezi nimi. Ţáci školy a členové Školního atletického 
klubu pomáhali s organizací sportovního odpoledne a atletických závodů v MŠ. 

o Gymnázium Ţidlochovice – Studentům umoţňujeme vyuţívat sportoviště v areálu školy, 
gymnázium spolupracuje s naší školou na údrţbě sportovního areálu, spolupracujeme s vedením 
gymnázia při přijímacím řízení ţáků 5. ročníku do primy. V rámci Školního poradenského 
pracoviště spolupracujeme s gymnáziem při péči o nadané ţáky. Ţáci naší školy také navštěvují 
dramatický krouţek při gymnáziu. 

o Ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů (AŠSK), jejímţ členem je i naše škola, se 
podílíme na organizaci zejména okrskových kol sportovních soutěţí (šplh, sportovní gymnastika, 
lehká atletika, atd.) ve sportovním areálu naší školy.  Učitel Tv naší školy pracuje ve funkci předsedy 
OR AŠSK. 

o Policie ČR – Na základě Metodického pokynu MŠMT ČR, čj. 14 144/98-22 „Spolupráce škol a 
předškolních zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeţe a 
kriminality na dětech a mládeţi páchané“ jsme spolupracovali při řešení přestupků ţáků ZŠ, 
umoţnili jsme vyslechnout ţáky školy ve školní budově. U ţáků mladších 15-ti let byl přítomen 
pedagogický pracovník. Ve spolupráci s oddělením prevence Policie ČR jsme uspořádali v rámci 
Minimálního preventivního programu řadu akcí (viz Hodnocení MPP). 

o Diakonie Broumov – Chlapci 9. ročníku organizačně pomáhali při humanitární akci. 
o Pedagogicko-psychologická poradna Brno – Pro ţáky školy jsme uspořádali řadu besed (viz 

hodnocení MPP). 
o Pedagogicko-psychologická poradna Brno, odloučené pracoviště Ţidlochovice – 

Prostřednictvím Školního poradenského pracoviště je navázána velmi dobrá a vstřícná spolupráce 
s PPP v Ţidlochovicích při řešení kázeňských a vzdělávacích problémů ţáků, udělování odkladů 
povinné školní docházky, při vyšetření ţáků s vývojovými poruchami učení a jejich nápravě, při 
integraci ţáků, apod.  
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o Spolupráce s dětskými lékaři – U problémových ţáků nám pomáhali při zjišťování neomluvené 
absence, MUDr. Valachová při úrazech nebo jiných mimořádných událostech vţdy ochotně 
pomohla radou po telefonu nebo přijela. 

o Myslivecké sdruţení Ţidlochovice – propagovalo mezi ţáky ochranu ţivotního prostředí a péči o 
zvěř, dále umoţňovalo vyuţití myslivecké chaty pro akce třídních kolektivů, ve spolupráci s 
Junákem, Občanským sdruţením Ţidlochovice a základní školou uspořádalo zdařilý Den dětí. 

o Lesní závod Ţidlochovice – tradičně škole věnoval tři vánoční stromky. 
o Přijali jsme výzvu některých humanitárních organizací a podpořili jsme zapojení ţáků do jimi 

vyhlášených akcí: 

 CPK Chrpa – veřejná sbírka na výcvik koní pro hyporehabilitaci. Ţáci akci podpořili   
nákupem drobných předmětů. 

 V lednu 2009 se děti z 1. stupně tradičně zapojili do Tříkrálové sbírky. Akci se ţáky 
zorganizovala Mgr. Daniela Tichá, učitelka 1. stupně. Dětem se podařilo vybrat opět vyšší 
finanční částku neţ v loňském roce. Peníze byly odevzdány na charitativní činnost.  

 Ţákům školy byla nabídnuta účast na dobročinné akci Fondu Sidus, jejímţ hlavním cílem je 
získávat finanční prostředky ke zlepšení ţivota dětí s onkologickými onemocněními a dětí 
v předtransplantační a potransplantační léčbě.  

o Ţidlochovický dětský sbor Skřivánek při ZŠ Ţidlochovice – Sbor navštěvují ţáci 1. a 2. stupně 
naší školy a účastní se řady akcí. Se Skřivánkem má škola velmi dobrou a letitou spolupráci. 

o Ţáci školy navštěvovali v rámci spolupráce s Armwrestling clubem Ţidlochovice zájmový 
krouţek a vedli si velmi úspěšně. V době letních prázdnin vyuţili sportovní areál školy a tělocvičnu 
k soustředění před mistrovstvím Evropy. 

o Jiţ druhým rokem působil při škole Školní atletický klub, jehoţ členy jsou především ţáci 1. i 2. 
stupně naší školy, ale také děti z okolních obcí. ŠAK vyuţívá ke své činnosti prostory školní 
tělocvičny a přilehlý sportovní areál. Pro malé sportovce zorganizoval v letošním školním roce 1. 
ročník „Šmoula – cupu“. 

 

 

4.  Účasti ţáků a pedagogů školy na ţivotě ve městě 

o Ředitelka školy Ing. Jana Králová je členkou zastupitelstva a rady Města Ţidlochovice. Pracuje také 
ve školské komisi a je předsedkyní Školské rady Gymnázia Ţidlochovice. Zaměstnanci školy se 
zapojili do práce také v kulturní komisi při MěÚ Ţidlochovice. 

o Zajímavosti z dění školy a důleţité informace jsme posílali ke zveřejnění v infokanálu a 
ţidlochovického Zpravodaje. 

o K další prezentaci školy a informování veřejnosti o činnosti školy jsme vyuţívaly dvě vývěsky 
umístěné ve výloze obchodu na nám. Míru – pro 1. a pro 2. stupeň. 

o 1. září 2009 byli ţáci 1. třídy se svými rodiči a třídní učitelkou přijati v obřadní síni Ţidlochovice u 
příleţitosti slavnostního zahájení školního roku. Obdrţeli pamětní listy a drobné upomínkové 
předměty. 

o 22. 6. 2010 byli vybraní ţáci 5. a 9. ročníku svými třídními učiteli představeni starostovi města 
Ţidlochovice a z jeho rukou obdrţeli pamětní listy a drobné upomínkové předměty. 

o Se ţáky školy jsme navštěvovali výstavy pořádané v MKK Ţidlochovice. 
o 18. 4. 2010 se 56 ţáků ZŠ Ţidlochovice zúčastnilo Běhu zdraví v Ţidlochovicích. Do organizace 

závodů se aktivně zapojil Školní atletický klub v čele s panem učitelem Mgr. Lukášem Přichystalem, 
který navrhl nové trasy v mladších kategoriích. Další ţáci školy pomáhali s hladkým průběhem 
závodů přímo na trati. Nové pojetí Běhu zdraví přilákalo na start celkem 136 atletů v ţákovských 
kategoriích. 

o Zaměstnanci školy spolu se ţáky udrţují sportovní areál a okolí školy. V pracovních činnostech a 
třídnických hodinách udrţují svěřené úseky. Sportovní areál slouţí v mimoškolní době rovněţ pro 
vyuţití veřejnosti. 

o Škola vydala během školního roku dva školní zpravodaje, v nichţ rodiče nalezly důleţité informace 
o organizaci školního roku, hodnocení výsledků vzdělávání, o činnosti školní druţiny, práci 
zájmových útvarů, apod. 
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o 12. 10. 2009 jsme ve všech školních budovách uspořádali Den otevřených dveří. Během dne měli 
rodiče i další hosté moţnost nahlédnout i do výuky. Dopoledne přijeli na exkurzi i ţáci 5. ročníku 
ze ZŠ Blučina. 

o 8. 12. 2009 jsme zorganizovali pro ţáky 9. ročníku a jejich rodiče Burzu středních škol, na které 
zástupci SŠ prezentují své organizace. Burza se koná u nás na škole jiţ několik let, ale letos poprvé 
probíhala v kulturním sále Masarykova kulturního domu a pozvali jsme vycházející ţáky z okolních 
škol. Ţáci 9. ročníku naší školy osvěţili celou akci módní přehlídkou vlastnoručních modelů. 
Prezentace se setkala jiţ tradičně s úspěchem.  

 

 

5.  Spolupráce školy s Pedagogickým centrem, vysokými školami 

Ve školním roce 2009/10 se řada vyučujících zúčastnila vzdělávacích akcí pořádaných Pedagogickým 

centrem Brno v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Akce byly ze strany účastníků 

vesměs hodnoceny příznivě. 

Na škole jsme umoţnili vykonat pedagogickou praxi těmto studentům: 

Jméno škola předmět termín 

Petr Čipera PgF MU Ov, Inf  říjen 2009 

Anna Báborová PgF MU Ov říjen 2009 

Lídie Řičánková PgF MU Nj, D listopad 2009 

Jan Šenkýř FSS MU Inf, pra. činnosti listopad 2009 

Martina Čapková PdF HK 1. stupeň, zápis do 1. tř. únor 2010 

Alexandra Ševčíková PgF MU 1. stupeň březen 2010 

Jana Koupilová PgF MU vychovatelka březen 2010 

Lídie Řičánková PgF MU Nj, D duben – květen 2010 

 

 

6.  Zapojení školy do projektů 

EU Peníze školám – Podpora vzdělávání v ZŠ Ţidlochovice 

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního 
vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaţeno metodickým 
vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným pouţíváním 
nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.  
Zvýšení efektivity práce se ţáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací 
výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání ţáků se SVP a ţáků mimořádně 
nadaných. 
 
Výše dotace se odvíjí od počtu ţáků ve škole a pro naši školu činí 2 342 019,- Kč. Doba realizace 
projektu je 30 měsíců (srpen 2010 – leden 2013). 

 

Ovoce do škol 

Od 26. února 2010 je naše škola zapojena do projektu Ovoce do škol. Ţáci na 1. stupni dostávají 2x 

týdně ovoce nebo ovocné šťávy. Cílem programu je podpořit správné stravovací návyky u mladých 

lidí, neboť studie ukazují, ţe si tyto návyky udrţují i později v ţivotě.  
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Rozvoj ICT v ZŠ Ţidlochovice 

Projektem „Rozvoj ICT v ZŠ Ţidlochovice“ jsme řešili technické zhodnocení školy, její vybavení 

výpočetní technikou, prezentační technikou a technologiemi vyuţívanými k modernímu způsobu 

výuky. Projekt nám umoţnil propojit všechny tři školní budovy do jednotné sítě. Udrţitelnost 

projektu je 5 let. 

 

Základní škola řeší v letech 2009-2012 další dva projekty z operačního programu Vzdělaní pro 

konkurenceschopnost. 

 

Komplexní zajištění podmínek pro vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami jako 

cesta k inkluzívní škole 

Projekt je zaměřen na omezení nebo vyloučení důsledků speciálních vzdělávacích potřeb ţáků. 

Napomáhá podpořené skupině ţáků získat znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro úspěšné 

zahájení i ukončení základního vzdělávání a připraví jim rovné moţnosti pro další vzdělávání. Ţákům 

talentovaným napomůţe k dalšímu rozvíjení jejich schopností. Prostřednictvím projektu je posílena 

práce školního poradenského pracoviště, budou vytvářeny nové pomůcky a materiály pro ţáky. 

Stávající tým školního poradenského pracoviště je rozšířen o školního psychologa a asistenta 

pedagoga. Výše dotace u tohoto projektu je 2.544.243,-Kč.   

 

Zavedení specializovaného systému pro přípravu ţáků na výuku prostřednictvím ICT 

v matematice a fyzice, e-learning  

V rámci projektu vzniká podpůrný výukový materiál pro ţáky naší školy, který budou moci vyuţít 

jednak při práci na počítačích ve škole, jednak přes webové stránky projektu při domácí přípravě. 

Vytvořením studijních materiálů v elektronické podobě a programových aplikací dojde ke zkvalitnění 

výuky. Doplní se neúplné nebo neexistující materiály tak, aby korespondovaly s učebními plány 

jednotlivých předmětů. Nové učební postupy umoţní ţákům okamţitou sebekontrolu a zpětné vazby 

k získaným vědomostem. Posílí způsobilost ţáka k učení, řešení problémů, způsobilost komunikační 

a pracovní. Plánované aktivity realizuje tým pedagogů naší školy a po technické stránce je projekt 

zajištěn odborným subjektem vzešlým z výběrového řízení. Výše dotace je 2.683.347,-Kč. 

Rozvojový program školních poradenských pracovišť  

Pokračování projektu RPŠPP VIP – II. Období realizace 1. 7. 2009 - 30. 6. 2011. 
 

Duhová dílna  

Pokračování v činnosti dětí v rámci keramického krouţku.  

Vyuţití interaktivní tabule při výuce anglického jazyka 

Na základě zpracovaného projektu bylo informativní tabule vyuţíváno ve výuce na 1. stupni 

v budově na Coufalíkově nám. 
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Část IX. 

Zhodnocení a závěr 
 

 

1.  Vyhodnocení realizace ŠVP za školní rok 2009/2010 

Podle ŠVP „Škola pro všechny“ se ve školním roce 2009/2010 učilo na naší škole třetím rokem. Výuka 

probíhala v 1., 2. a 3. ročníku na 1. stupni a 6., 7. a 8. ročníku na 2. stupni. Na základě zkušeností 

z prvních roků výuky podle ŠVP byly provedeny pouze drobné úpravy v 1. a 6. ročníku v oblasti 

školního učebního plánu. Po ukončení letošního školního roku připravujeme na základě zkušeností 

z výuky další drobné úpravy v ŠVP. Výuka probíhala s cílem rozvíjet především takové vědomosti, 

dovednosti a postoje, které budou dobře uplatnitelné v ţivotě. Velký důraz byl kladen především na 

vyuţití moderních metod a forem práce a ICT.  Velmi se osvědčilo zařazení volitelných předmětů v 7. 

ročníku, zejména 2. cizí jazyk. Důleţitou roli při realizaci ŠVP sehrává Školní poradenské pracoviště při 

péči o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami.             PaedDr. Stanislav Březina, koordinátor ŠVP 

 

2.  Hodnocení práce metodického sdruţení ve školním roce 2009/2010  
 

Členky metodického sdruţení se ve školním roce 2009/2010 sešly na třech pravidelných schůzkách. 

V době mezi schůzkami metodického sdruţení jsme se setkali na pěti schůzkách s vedením školy. 

Schůzka v srpnu byla zaměřena na přípravu školního roku a plánu práce. Pravidelné schůzky v lednu a 

červnu se týkaly jednak hodnocení práce za 1. a 2. pololetí, jednak přípravy akcí na další období. 

Červnová schůzka se týkala také přípravy školního roku 20010/11. Na pravidelných schůzkách 

s vedením školy jsme řešili provozní záleţitosti, dále pak konkrétní problémy s chováním a 

prospěchem ţáků 1. stupně.  

 V průběhu školního roku jsme připravili několik projektových dní:   

Mikulášské a Vánoční dopoledne pro všechny třídy, dále pro ţáky 2. třídy připravila paní učitelka 

ještě projekty Z pohádky do pohádky, Bez práce nejsou koláče a Ve zdravém těle zdravý duch. 

 Všichni ţáci zhotovovali ve výtvarné výchově a pracovních činnostech výrobky, ze kterých jsme 

vybrali nejzdařilejší pro výstavu výtvarných prací. Vybraní ţáci ze všech tříd nacvičili vystoupení 

ke slavnostnímu otevření výstavy. 

 Ţáci 3. – 5. třídy se rovněţ zapojili do organizace Tříkrálové sbírky. 

 Byla navázána úzká spolupráce s městskou knihovnou. Všichni ţáci navštívili během roku 

knihovnu celkem 3x, zájemci mohli přijít na Noc s Andersenem, která se pro velký zájem dětí 

konala hned nadvakrát, pro prvňáčky bylo připravené Pasování na čtenáře. 

 Ţáci 2. a 3. ročníku se zúčastnili výuky plavání v Hustopečích. Výuku pořádáme v Hustopečích na 

základě přání rodičů jiţ od roku 2005. 

 Všichni ţáci navštívili skanzen ve Stráţnici s programem Vánoční zvyky. 

 Ţáci všech ročníků se zapojili do projektu Zdravé zuby. 

 Všichni ţáci 1. stupně měli moţnost odebírat školní dotované mléko a mléčné výrobky, na obou 

školách probíhal prodej doplňků ke svačinám. 

 V jarních měsících bylo pro 1. stupeň dodáváno ovoce z projektu „Ovoce do škol“.  
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 Ţáci se zapojili do recitačních a lehkoatletických soutěţí a přehlídky písní pořádaných ÚMS, 

zapojili se i do sportovních akcí pořádaných okolními malotřídními školami – turnaj ve vybíjené, 

fotbalu.  

 5. Třída měla připravenu besedu s dětskou lékařkou Mudr. Valachovou o zdraví a dospívání a 

besedu o Barmě. 

 Ţáci 2. ročníku připravili hasiči výukový pořad Hasík.  

 Naši ţáci se zúčastnili Běhu zdraví. 

 V květnu jsme instalovali výstavu výtvarných prací v městském kulturním klubu a realizovali 

vystoupení na vernisáţi.                                                   Mgr. Helena Chmelková, předsedkyně MS 

 
 

3.  Hodnocení práce ÚMS ve školním roce 2009/2010 

Práce úsekového metodického sdruţení probíhala podle předem dohodnutého plánu. V říjnu jsme se 

sešli na společné schůzce vyučujících, kde jsme zhodnotili zkušenosti z přechodu ţáků do 6. ročníku. 

K práci 1. stupně nebyly váţnější připomínky, sjednotili jsme si např. jen poţadavky na zápis slovních 

úloh v matematice, povinné náčrty při rýsování, upozornili jsme vyučující 2. stupně, ţe např. v českém 

jazyce nemohou stavět na učivu, které je uvedeno v osnovách 1. stupně jako rozšiřující. Toto učivo je 

vyvozováno podle podmínek jednotlivých tříd – záleţí na počtu ţáků ve třídách a především na úrovni 

ţáků. Dbát na spisovnou výslovnost, rozšiřovat slovní zásobu a klást důraz na porozumění textu.  

Vanglickém jazyce dbát na výslovnost. 

Dále jsme se sešli na přehlídce písní Předvánoční zpívání, dvou recitačních soutěţích a lehkoatletickém 

trojboji. Pedagogové z Hrušovan organizovali soutěţ ve vybíjené. 

Pravidelně se akcí zúčastňovali ţáci a jejich vyučující z Blučiny, Hrušovan, Přísnotic, Unkovic, Ţabčic a 

Ţidlochovic. Je škoda, ţe si za námi nenašli cestu se svými ţáky také vyučující z Medlova, Vojkovic a 

Syrovic, kteří byli na akce ÚMS pravidelně zváni.            Mgr. Jaroslava Kotalová, vedoucí ÚMS 

 

 
 

4.  Hodnocení adaptačního programu ve školním roce 2009/2010 

Nádherné slunné a teplé počasí provázelo oba dvoudenní adaptační pobyty ţáků 6. tříd. Ty se 

uskutečnily stejně jako v loňském roce v rekreačním středisku Kutiny u Tišnova koncem měsíce září. 

Ve dnech 21. a 22. září se pobytu účastnilo 26 ţáků 6. A třídy společně s třídní učitelkou Mgr. Petrou 

Poklonovou, dále 30 ţáků 6. B třídy s třídní Mgr. Blankou Streichlovou. Ve dvou následujících dnech si 

pobyt v Kutinách uţívalo 26 ţáků 6. C společně s třídní učitelkou Mgr. Ladislavou Kuglerovou. Oba 

programy vedly pracovnice školního poradenského pracoviště Mgr. Radka Ondrůjová a Ing. Milena 

Rotterová. 

Tam i zpět jsme cestovali vlakem, stanice Řikonín je od rekreačního střediska Kutiny vzdáleno asi 2,5 

kilometru, pro nás to bylo asi 40 minut ostré chůze s plnou zátěţí. Děti ale neztratily dobrou náladu a 

ta jim vydrţela po celou dobu pobytu. Většinu seznamovacích i kontaktních her absolvovaly v krásném 

přírodním prostředí střediska i jeho okolí, po práci byly odměněny chutnou stravou. Po náročném dnu 

se děti jistě těšily na noc, kterou strávily v útulných čtyřlůţkových chatkách. 

Účelem pobytu bylo, aby se děti lépe poznaly mezi sebou i s třídním učitelem, aby navázaly kamarádské 

vztahy a učily se vzájemnému respektu, naslouchat si i pracovat v kolektivu. Rovněţ si vytvořily vlastní 
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pravidla pro třídu, návrhy erbu třídy a získaly představu o vedení kroniky, kterou si na pobytu zaloţily. 

Symboly jejich třídy je budou doprovázet do konce deváté třídy. 

Na základě závěrečného hodnocení samotnými dětmi proţívaly v průběhu pobytu radost, kamarádství 

a proţily něco nového. Vedoucí programu i třídní učitelky byly s průběhem letošního adaptačního 

programu rovněţ spokojeny. Takţe „adapťáku“ nazdar!!! A budeme se těšit zase na příští rok.  

        Za ŠPP Milena Rotterová, školní metodik prevence 
    

5.  Spolupráce se ZO ČMOS PŠ  

V prosinci byla vyhodnocena kolektivní smlouva za rok 2009 a uzavřena kolektivní smlouva pro 

kalendářní rok 2010, stanoveny zásady čerpání FKSP. Předseda ZO Mgr. Jakub Janča u ředitelky školy 

vznášel připomínky zaměstnanců k činnosti školy, byl informován o mzdových podmínkách, 

seznamován s kritérii pro stanovení nenárokových sloţek platu, přizván k projednání záleţitostí, které 

se týkaly zaměstnanců školy, apod. Členka ZO byla přítomna kontrole BOZP, která se konala v 

červnu 2010. Předsedovi bylo umoţněno svolávat schůze odborové organizace. 

 

6.   Materiálně technická oblast 

Během školního roku pracovali údrţbáři školy kromě běţné údrţby také na odstraňování závad, které 

vyplynuly z prověrky BOZP.  

V budově na Komenského ulici byla v součinnosti s údrţbáři školy provedena větší oprava střechy. 

V souvislosti s jejím předchozím havarijním stavem byly provedeny malířské práce. V této budově byla 

nově vybavena učebna pro první třídu. Bylo nutné místnost upravit (odstranit stupně pro výuku 

hudební výchovy), provést nové elektroinstalace a nainstalovat výpočetní techniku včetně 

dataprojektoru. Byla provedena rozsáhlá posezónní údrţba kotelny včetně výměny jističů. 

Jističe byly vyměněny také v budově na Coufalíkově ulici, kde vzhledem k novému vybavení technikou 

došlo k značnému přetíţení. Kvůli havarijnímu stavu byly některé radiátory nahrazeny novými. 

Údrţbáři postavili nový odvětrávací komín v keramické dílně. Namontovali dva ohřívače na vodu a 

provedli související elektroinstalaci. Nainstalovali dataprojektory a věnovali se tomu, aby budovu 

z hlediska elektrických rozvodů udrţeli v provozuschopném stavu. Opravili omítky a výmalbu 

v šatnách.  

V budově na Tyršově ulici zprovoznili z hlediska elektroinstalace mobilní počítačovou pracovnu. 

Nalakovali a namontovali překáţkovou dráhu na školním hřišti. Pro potřeby výuky tělesné výchovy a 

pěstitelství vyvedli z budovy vodu na zahradu. Byl vyměněn bojler a namontován ohřívač na vodu 

v pracovně výtvarné výchovy. Byly odstraněny nalezené úniky plynu na plynovém potrubí. 

Největší objem prací byl vykonán během hlavních prázdnin, kdy proběhla rozsáhlá rekonstrukce 

budovy na Tyršově ulici. Škola se dočkala nových oken a zateplení obvodového pláště. V souvislosti 

s touto akcí byla zrekonstruována školní kantýna a vrátnice. Na těchto pracích se správní zaměstnanci 

školy podíleli nadstandardně. 
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7.  Přehled  akcí a soutěţí uskutečněných během školního roku 2009/2010: 

Září 2009 
1. 9.  Přijetí ţáků 1. ročníku na radnici 
5. 9.  ŠAK – Velká cena Jihlavy  
7. 9.   ŠPP – informativní schůzka pro rodiče ţáků 6. tříd – adaptační program   
8. 9.   Exkurze na Akátovou věţ – Výhon, VP Eko – 7. roč. 
8. – 9. 9. ŠAK – Evropské dětské atletické hry, Brno  
11. 9.   Exkurze do výrobny kytar fa. Furch, cyklovýlet, 5. třída     
14. 9.  ŠD – exkurze do firmy Hortis     
17. 9.  Exkurze na Akátovou věţ – Výhon, VP Eko – 9. roč. 
  ŠAK – druţstva – mladší ţáci 
20. 9.  ŠAK – Mistrovství Moravy a Slezska – mladší ţáci, Frýdek-Místek 
21. 9.   Testování 8. C – projekt Eudap 
  Propagační akce Rádia Petrov, 5. třída 
21. - 22. 9. Adaptační program ţáků 6. AB, RS Kutiny 
22. 9.  ŠAK – Finále jiţní Moravy druţstev 
23. 9.  Exkurze na Akátovou věţ – Výhon, VP Eko – 8. roč.  
23. – 24. 9. Adaptační program ţáků 6. C, RS Kutiny   
24. 9.   Tv – okrskové kolo fotbalu, chlapci 8. - 9. roč., Vranovce 
 
Říjen 2009 
1. 10.  Okresní finále v kopané, Vranovice 
  Návštěva knihovny v Ţidlochovicích, 6. ročník     
2. 10.  Exkurze do Národního parku Podyjí, ţáci 9. roč.   
4. 10.  ŠAK - Mistrovství Moravy a Slezska druţstev mladšího ţactva, Opava  
5. 10.  ŠD – rozhledna 
6. 10.   Vlastivědná vycházka, 2. a 4. tř.   
7. 10.   Vlastivědná vycházka, 1. a 3. tř. 
  Projekt „Výtvarná dílna – grafity“ 
8. 10.  Výchovný koncert, sokolovna   
9. 10.  Přespolní běh „Ţelešická růţe“, chlapci i dívky 5. - 9. roč.   
9. 10.     Vlastivědná vycházka, 5. tř. 
10. 10.     ŠAK - Krajské přebory Olomouckého kraje ve vícebojích, Olomouc Přichystal 
  ŠAK - Střelický kros, Střelice 
13. 10.  ŠD - Ţidlochovické sklepení   
15. 10.   Krajské kolo v přespolním běhu, Hodonín  
17. 10.    ŠAK - Hodonínský kros, Hodonín     
23. 10.   Exkurze do ţidlochovického zámku, 2. tř. 
  
 
Listopad 2009 
2. 11.  ŠD – exkurze k hasičům   
3. 11.  Školní kolo ve šplhu na tyči 
5. 11.  Návštěva knihovny, 5. tř. 
  Okrskové kolo ve šplhu na tyči, ZŠ Ţidlochovice   
6. 11.  ŠD – beseda s lékařem 
9. 11.  ŠD – exkurze Policie ČR  
10. 11.  Beseda s vysokohorským horolezcem P. Cabanem, 8. ročník 
  Okresní kolo ve florbalu mladších ţákyň, Těšany 

ŠPP – Klub rodičů – setkání pro rodiče ţáků 2. stupně 
11. 11.  Přebor školy v orientačním běhu   
12. 11.   Okresní kolo ve florbalu starších ţákyň 
13. 11.  Okresní kolo ve šplhu na tyči, Ivančice      
17. 11.  ŠAK – Běh o pohár Jehnic 
19. 11.  Okrskové kolo ve florbalu mladších ţáků, Pohořelice 
20. 11.  Exkurze do Papíren Moudrý, 5. tř. 



ZŠ ŢIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace                     VÝROČNÁ ZPRÁVA 2009/2010                           

 

 

27 

 

  Školní kolo šachů       
21. 11.  ŠAK – 1. závod BBV – Palackého vrch  
24. 11.  Exkurze do Památníku Bible kralické, vybraní ţáci 8. - 9. roč. 
  Výstava k 20. výročí Sametové revoluce, MKK 

Okresní kolo šachů      
26. 11.  Okrskové kolo ve florbalu starších ţáků, Pohořelice  
30. 11.  ŠPP – Klub rodičů na 1. stupni  
 
Prosinec 2009 
2. 12.  Silový víceboj, Brno 
  Výchovně vzdělávací program „Hele, lidi“, 3. -4. roč. 
  ŠPP – Klub rodičů ţáků na 2. stupni  
4. 12.  Beseda o Islandu, 7. ročník   
  Mikuláš 
5. 12.   ŠAK – 2. BBP – Okrouhlá u Boskovic  
7. 12.  Školní kolo dějepisné olympiády, 8. a 9. roč.  
8. 12.  Tradiční Vánoce ve Stráţnici, 1. stupeň, 8 – 15 h   
10. 12.  Předvánoční zpívání – 1. st., MKK 
17. 12.  Exkurze do Památníku národního písemnictví      
22. 12.  Beseda o návykových látkách, 5. tř. 
  Beseda o trestní odpovědnosti mládeţe, 9. ročník 
26. 12.  ŠAK - 3. závod BBP „Štěpánský běh“, Syrovice      
31. 12.  ŠAK – Silvestrovský běh, Brno 12. 12.  
 
Leden 2010  
9. 1.   Tříkrálová sbírka  
9. 1.   ŠAK – 4. závod BBP, Kuřimský kros  
16. 1.   ŠAK - Halové závody Brána k olympiádě, Bratislava    
23. 1.  Turnaj ve vybíjené, ţáci 4. a 5. tříd, sokolovna Ţidlochovice  
  ŠAK - 5. závod BBP, Radostická desítka  
23. – 29. 1. Lyţařský výcvikový kurz pro ţáky 7. tříd, Dolní Morava  
25. 1.  ŠD - II. ročník Superstar  
. 26. 1.   Okrskové kolo v halovém fotbalu starších ţáků, Pohořelice  
  Krajské kolo dějepisné olympiády, Brno     
  Výukový program Hasík, 2. tř. 1. hod, 6. třídy 3., 4. a 5. hod 
27. 1.   Exkurze „Pravěk Moravy a Keltové na Moravě“, výběr ţáků 6. ročníku  

Návštěva předškoláků z MŠ Ţidlochovice v 1. třídě 
30. 1.   Halové závody brána k olympiádě, Bratislava 
 
Únor 2010 
2. 2.   Zápis dětí do 1. třídy, Komenského ul. 
6. 2.   ŠAK - Mistrovství Moravy a Slezska ţactva v hale, Bratislava 
8. 2.   ŠD – exkurze do čistírny odpadních vod 
10. 2.  Školní kolo Pythagoriády pro 6. ročník 
12. 2.  Exkurze do výrobny obuvi v Ţidlochovicích, 5. tř. 
  Nohejbal – republikové finále, Praha 
16. 2.  Recitační soutěţ pro 4. a 5. roč., ÚMS 
17. 2.   Exkurze do Hustopečí – Synkův dům, 8. A,B, Ov  
18. 2.  Školní kolo Pythagoriády, 7. roč. 
20. 2.  ŠAK – BBP – Ráječkovská desítka, Ráječko 
22. 2.  ŠD – dětský karneval 
  Okresní finále v halovém fotbalu, Ivančice 
  Výukový program Hasík, 2. tř. a 6. třídy  
25. 2.  Výchovný koncert „Říše královny hudby“, 1. st. 
27. 2.   ŠAK – Přebor ústeckého kraje ţactva v hale, Praha – Strahov 
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Březen 2010 
6. 3.   ŠAK – Mistrovství ČR ţactva v hale, Jablonec nad Nisou   
  ŠAK – 8. BBP - Modřický pohár, Modřice    
8. 3.  ŠPP – Klub rodičů na 1. stupni 
  ŠD – Exkurze do výrobny obuvi, 1. a 2. tř. 
9. 3.  ŠPP – Klub rodičů na 2. stupni 
  Návštěva knihovny – seznámení ţáků s automatickým výpůjčním systémem, 1. tř.  

ŠD – Knihovna – čtení pohádek   
10. 3.   Beseda „Trestní právo“, 7. ročník 
11. 3.  Návštěva knihovny – seznámení ţáků s automatickým výpůjčním systémem, 2. tř. 
  ŠD – Knihovna – čtení pohádek  
15. 3.  ŠD – Exkurze do výrobny obuvi, 3. a 4. tř. 
16. 3.  Návštěva knihovny – seznámení ţáků s automatickým výpůjčním systémem, 6. roč. 
17. 3.  Okresní kolo Pythagoriády, 6. a 7. roč., Šlapanice  
18. 3.   Okrskové kolo v košíkové starších ţáků, Ţidlochovice    
  Návštěva knihovny – seznámení ţáků s automatickým výpůjčním systémem, 3. tř. 
19. 3.   Vybíjená, výběr ţáků 3. a 5. roč., Hrušovany 
20. 3.  ŠAK – Hodonínský kros, Hodonín     
21. 3.   ŠAK – 9. BBP – Běh kolem Myslivny, Brno  
23. 3.   Návštěva knihovny – seznámení ţáků s automatickým výpůjčním systémem, 4. tř. 
24. 3.  Okresní finále košíkové starších ţáků, Střelice 
25. 3.  Recitační soutěţ ţáků 1. - 3. tř., Komenského ul. 
  Návštěva knihovny – seznámení ţáků s automatickým výpůjčním systémem, 5. tř. 
26. 3. – 4. 6. Plavání ţáků 2. a 3. třídy  
26. – 27. 3 Noc s Andersenem, ţáci 4. a 5. třídy, knihovna Ţidlochovice 
27. 3.  ŠAK – Mistrovství Moravy a Slezska v krosu, Baldovec  
29. 3.  Okresní kolo ve sportovní gymnastice 7. tř., Střelice  
30. 3.  Soutěţ v anglickém jazyce pro ţáky 9. ročníku 
  Školní kolo biologické olympiády  
31. 3.  Okresní kolo fyzikální olympiády, 8. a 9. roč., Ivančice  
 
Duben 2010 
3. 4.  ŠAK – 10. BBP, Černohorský soudek, Rakovec 
6. 4.   ŠD – Výstava Válečné a dopravní prostředky, Brno 
8. 4.   Nestle basket cup, okresní finále, chlapci 6. – 7. roč., Tišnov  
12. 4.   ŠD – Velikonoční turnaj ve stolním tenise  
13. 4.   Volejbal, okrskové kolo, dívky 8. – 9. roč., Pohořelice 

Okresní kolo biologické olympiády, Zbýšov u Brna 
14. 4.   Soutěţ v dovednostech z Ov 
  1. kolo Šmoula Kids athletics cup ŠAK, ZŠ Tyršova 
18. 4.   Běh zdraví, 2. kolo Šmoula Kids athletics cup ŠAK 
20. 4.   Minifotbal, okrskové kolo, chlapci 8. – 9. roč., Vranovice 
21. 4.   Divadelní představení, 1. – 3. roč. 
24. 4.  ŠAK - Zahajovací závody ţactva na dráze, Brno 
26. 4.   ŠD – Soutěţ MISS Školní druţiny     
  Výchovný program Etologie – chování zvířat, 8. roč., ZOO Brno 
27. 4.   Volejbal, okresní finále, chlapci 8. – 9., Zastávka 
29. 4.  ŠAK - Velká cena Hodonína 
30. 4.   Minifotbal, okresní finále, chlapci 8. – 9. roč., Vranovice   
  Exkurze ČOV, 5. tř.   
 
Květen 2010  
5. 5.   Hasík – návštěva poţární stanice, 6. B 
6. 5.  Den matek – vernisáţ výstavy a vystoupení ţáků 1. stupně 

Vybíjená, 1. st., Přísnotice     
ŠAK – 1. kolo soutěţe druţstev mladšího ţactva, Brno   
Muzikál „Hello, Dolly“, MD Brno, výběr ţáků 2. st.  
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Exkurze na BVV Brno – Expozice rodinných domků, pro ţáky Vp Dom - 9. ročníku 
8. 5.  ŠAK – Velká cena Olomouce 
11. 5.  Exkurze do zámku Ţidlochovice, 1. tř. a 3. tř.   
  Testování EUDAP – 8. C 
  Hasík – návštěva poţární stanice, 6. A 
  ÚMS - Lehkoatletický trojboj škol 1. st., 1. – 3. r.,  
  Výchovný program „Poruchy příjmu potravy“, 7. roč. 
  Pohár rozhlasu – oblastní kolo, mladší ţactvo 6. – 7. roč., Přísnotice 
12. 5.   Exkurze do zámku Ţidlochovice, 5. tř. a 4. tř. 
  Pohár rozhlasu – oblastní kolo, starší ţactvo 8. – 9. roč., Přísnotice 
13. 5.   ÚMS - Lehkoatletický trojboj škol 1. st., 4. – 5. r., Tyrš. 
15. 5.  ŠAK – 1. kolo soutěţe druţstev staršího ţactva, Břeclav 
18. 5.   ŠPP – Klub rodičů 1. i 2. stupně – „Styly učení“, Tyršova 
  Pohár rozhlasu – okresní finále, Blansko  
19. 5.  Výchovný program „Domácí násilí“, 9. ročník  
20. 5.   Prohlídka ţidlochovického sklepení, 4. a 5. tř. 
23. 5.   Loutkové divadelní představení Ţabáci, krouţek Vv, Brno  
25. 5.  Exkurze na hrad Veveří, vybraní ţáci 7. roč.   
  ŠD – Mrazík - vystoupení pro rodiče 
  Závody v plavání, vybraní ţáci 3. tř., Hustopeče 
26. 5.  Archimediáda, vybraní ţáci 7. ročníku 
27. 5.  ŠAK – 2. kolo soutěţe druţstev mladšího ţactva, Brno   
  ŠAK – Zlatá tretra, Ostrava, vybraní ţáci ŠAKu    
  Spolupráce s MŠ Ţidlochovice – pomoc při organizaci atletických závodů 
28. 5.   Okresní kolo atletického čtyřboje, Tišnov     

Výšlap na rozhlednu během odpol. vyučování, 5. tř. 
29. 5.  ŠAK – 2. kolo soutěţe druţstev staršího ţactva, Hodonín 
 
Červen 2010   
1. 6.   Minifotbal, Adamov 

Den dětí v MŠ Ţidlochovice, asi 14 ţáků 8. B 
3. 6.  Beseda o Barmě, 7. C a 4. tř.  
6. 6.  ŠAK – 3. kolo soutěţe druţstev staršího ţactva, Břeclav  
8. 6.  Návštěva knihovny, 2. a 3. tř. 
10. 6.   Návštěva knihovny, 5. tř. 
  ŠAK – 3. kolo soutěţe druţstev mladšího ţactva, odpoledne, Blansko  
13. 6.  ŠAK – Mistr. Jiţní Moravy ml. a st. ţactva na dráze, Hodonín 
14. 6.   Přednáška o první pomoci, 8. ročník  
15. 6.  Návštěva knihovny, 4. tř.   
17. 6.   Návštěva knihovny, pasování na čtenáře, 1. tř.  
18. 6.   Adaptační program 7. C – Výhon 

ŠD – fotbal v Nosislavi 
20. 6.   ŠAK – Mistr. Moravy a Slezska st. ţactva na dráze, Olomouc  
21. – 22. 6. Noc ve škole, ţáci 5. roč., tělocvična na Komenského 
22. 6.  Exkurze na zámek: 9. ročník 
  Přijetí vybraných ţáků 5. a 9. ročníku na radnici 
  ŠAK – 1. atlet. mítink přípravek, Ţidlochovice 
23. 6.   Ukázky dravců 
26. 6.  ŠAK – Výlet na Lysou horu  

 

 

V Ţidlochovicích 30. září 2010        Ing. Jana Králová 
           ředitelka školy 


