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Výroční zpráva o činnostech základní školy  
ve školním roce 2018/19 

 

 

 

Část I. 
Povinné údaje podle § 7 vyhlášky  

a) Základní údaje 

název školy Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace   

sídlo Vančurova 2, 695 04 Hodonín 

charakteristika plnotřídní základní škola, v provozu od 1.9.1977 

RED IZO 600115631 

IČ 49418823 

DIČ CZ 699001303 – škola je od 1. ledna 2012 plátcem DPH 

IZO součástí 049 418 823 základní škola 
118 600 290 školní družina 
150 076 029 školní klub  
103 155 465 školní jídelna 
150 076 037 výdejna ZŠ Hodonín Mírové nám. 

zřizovatel školy Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín, IČ 00284891 

ředitel školy do 31.7.2019 PaedDr. Zdeněk Šebesta, statutární orgán 

ředitel školy od 1.8.2019 Mgr. Andrej Pavlíků, statutární orgán 

zástupce ředitele pro 1. st. Mgr. Jaroslava Kurzová 

zástupce ředitele pro 2. st. Mgr. Martin Fiala, zástupce statutárního orgánu 

e-mail reditelstvi@zsvancur.cz 

datová schránka yazmmgg 

telefon a fax 518 321 387             

školská rada 9 členů, funkční období 2018 – 2020 

b) Přehled oborů vzdělávání 

79-01-C/01 Základní škola, studium denní, délka studia 9 roků 0 měsíců 

součásti IZO kapacita název ŠVP poslední aktualizace 

základní škola 600 115 631 750 Škola pohody 2018 

školní družina 118 600 290 210 Barevný svět 2013 

školní klub 150 076 029 100 ŠVP školního klubu 2016 
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

kategorie muži ženy fyzických přepočtených odb. způsobilých 

učitel 9 27 36 34,545 100 % 

školní psycholog 0 1 1 1,000 100 % 

speciální pedagog 0 1 1 0,500 100 % 

asistent pedagoga (šablony) 0 1* 1* 0,500 100 % 

asistent pedagoga (KÚ JmK) 0 8 8 4,500 100 % 

vychovatel ŠD 0 7 7 6,053 100 % 

vychovatel ŠK 3* 3* 6* 0,637 100 % 

provozní zaměstnanci 1 8 9 8,125 xxx 

zaměstnanci školní jídelny 0 14 14 10,251 xxx 

celkem 10 66 76 66,111 100 % 

* Ve sloupcích muži, ženy a fyzických je každý zaměstnanec v řádku celkem započten pouze jedenkrát. 

d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

u zápisu 
zapsáno 

chlapci dívky celkem 

poprvé u zápisu 26 31 57 

po odkladu 8 5 13 

z toho po dodatečném 0 0 0 

celkem u zápisu 34 36 70 

vyřízen odklad (-) 4 6 10 

nastoupí na jinou ZŠ (-) 0 0 0 

přestoupili na naši ZŠ (+) 0 0 0 

opakuje ročník (+) 0 0 0 

nastoupí na naši ZŠ 29 30 59 

 Více jak polovina dětí, které přišly na naši školu k zápisu je z jiných spádových obvodů města Hodo-
nína nebo z jiných obcí. 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků1 

ročník třídy žáků 
vzdělávání 
v zahraničí 

prospělo 
s vyznamenáním 

prospělo neprospělo 
bude 

opakovat 

1. 3 79  74 (93,7 %) 4 1 1 

2. 3 80  70 (87,5 %) 10   

3. 3 71 1 53 (74,6 %) 18   

4. 3 75  54 (72,0 %) 21   

5. 4 89 1 47 (52,8 %) 42   

6. 2 55 1 13 (23,6 %) 40 2 1 

7. 3 67  16 (23,9 %) 45 6  

8. 3 64 1 22 (34,4 %) 36 6  

9. 2 36 1 12 (33,3 %) 23 1  

celkem 26 616 5 361 (58,6 %) 244 11 2 

 

                                                           
1 Údaje platné před opravnými zkouškami. 
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f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 Vyhodnocení preventivního programu pro školní rok 2018/2019 Minimální preventivní program 
(dále jen MPP) měl v letošním školním roce tyto hlavní úkoly: 

1. Předcházení rizikovým jevům v chování žáků zejména záškoláctví, šikaně, vandalismu, kriminalitě, 
užívání návykových látek.  

2. Zvýšit informovanost žáků v oblastech jako jsou drogy, kouření, kriminalita mládeže, zdravý životní 
styl atd.  

3. Pomáhat třídním učitelům stmelovat a utužovat kolektivy žáků, posilovat přátelství, vzájemnou po-
moc a spolupráci mezi žáky a předcházet tak ponižování, šikaně a jiným nežádoucím jevům.  

4. Dětem jsme se snažili podle zájmu nabídnout širokou paletu kroužků a vyplnit tak smysluplně a za-
jímavě jejich volný čas. 

5. Žáky vedeme ke správnému sebehodnocení, zvládání stresu, ke schopnostem řešit problémy bez 
pomoci návykových látek.  

MPP byl realizován v průběhu celého školního roku, stejně tak v průběhu celého školního roku byly zís-
kávány podklady pro jeho vyhodnocení. 

 Uskutečněné akce v průběhu školního roku se zaměřením na prevenci: 

říjen 2018  
o Jsi online – 4.ABC (MP Education)  
o Jak se (ne)stát závislákem 6.AB (SZÚ) 

listopad 2018 
o Skřítek Kvído pro první třídy 1.ABC (SZÚ Brno)  
o Jak snížit množství odpadu  
o Nestresuj se stresem (MP Education) 
o Čas proměn / Na startu mužnosti 7.A, 7.B, 7.C (MP EDucation)  
o Kyberprostor 7.A, 8.ABC, 9.AB (Abraka Muzika)  
o Povaha, charakter a vztahy 8.A (Centrum pro rodinu) 

prosinec 
o Když doma není doma 8.BC (Spondea)  
o Hrou proti AIDS 9.AB (SZÚ Brno) 

leden 2019 
o Buďme kamarádi 2ABC 
o Jak se stalo, že jsem tady? 3.ABC 
o Jak se stát dobrým kamarádem? 4.AB 
o Kouření, marihuana ( školní metodik prevence) 5 .D 

únor 2019 
o Jak se stát dobrým kamarádem? 4.C  
o Jak se chránit v nebezpečných situacích? 2.ABC  
o Jak správně naložit se svými penězi? 5.A  
o Body image 7.BC (SZÚ Brno) 

březen 2019  
o Jak správně hospodařit s penězi (Česká spořitelna) 4.ABC 

duben 2019  
o Jak správně naložit se svými penězi (Česká spořitelna) 5.BCD 

V průběhu celého školního roku 
o Dopravní výchova 1.-5. ročník 
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o Preventivní programy Policie ČR 1.-5. ročník 
o Sběr papíru 
o Návštěvy a spolupráce s Městskou knihovnou 
o Návštěvy filmových představení a divadel 

 Evidence rizikového chování na škole 

ročník 
Neomluvené hodiny Známka 2 z chování Známka 3 z chování 

1. pol. 2. pol. celkem 1. pol. 2. pol. celkem 1. pol. 2. pol. celkem 

1.          

2.          

3.          

4. 2  2       

5.  29 29  2 2  1 1 

6. 31 8 39  2 2  1 1 

7. 90 304 394  2 2  4 4 

8. 15 96 111  7 7    

9. 7 7        

celkem 145 437 582  13 13  6 6 

 Řešené případy problémového chování 

o Šikana – řešena 6x na 1. stupni a 9x na stupni 2. stupni. Bylo řešeno ihned v počátečných stádiích 
osobními pohovory, besedami s kolektivem, práce psycholožky s oběťmi i agresory, vyvěšením 
pravidel chování mezi lidmi, výtvarnou soutěží, preventivními programy, atd.  

o Alkoholismus, kouření – pouze 1 případ, udělen snížený stupeň z chování. 

o Záškoláctví – díky důsledné práci třídních učitelů se nám podařilo odhalit zavčas i skrytá záško-
láctví, které měli rodiče tendenci omlouvat. U jedné žákyně došlo opakovaně ke svévolnému opuš-
tění školy, rodiče se na svolanou výchovnou komisi nedostavili a tak byl dán podnět k prošetření 
na Policii ČR. K velkému nárůstu neomluvených hodin došlo také u žáka 7. třídy, jehož rodiče 
nedodali v řádném termínu dokumentaci o jeho přestupu na zahraniční školu. 

o Sebepoškozování – po důsledném prošetření nebylo prokázáno. 

o Návykové látky (marihuana) – nahlášeno podezření na dva žáky páté třídy, řešeno i Policií ČR – 
nepotvrzeno. 

Školní metodici prevence se přímo účastní mapování výskytu rizikového chování ve škole, řeší je ve 
spolupráci s výchovným poradcem, vedením školy a ostatními pedagogy. Spolupracují s odbornými 
zařízeními (OSPOD, Policie ČR, PPP Hodonín) jednají podle potřeby i s rodiči. Ve školním roce se 
konalo deset výchovných komisí a řešily se již zmíněné problémy chování. 

 Další uskutečněné akce 

o Mentoring u dvou učitelů 1. stupně 
o Školení pedagogogického sboru „Jednání s verbálním agresorem“ – Eduard Krainer 
o Sociometrie ve 4.C provedená metodikem prevence 
o Čtyři školení učitelů celé školy v oblasti prevence, další vybraná individuální školení učitelů 
o Dvě školení metodika prevence pro 1. stupeň  
o Výstavy, divadelní představení, exkurze, sportovní akce, škola v přírodě, atd. 
o Účast na sportovních akcích (bruslení, orientační závody na kolech, plavecké soutěže, přespolní 

běh, lyžařský výcvik žáků 7. tříd, florbal, fotbal, Pohár rozhlasu, vybíjená, Drakobití, atd.) 
o Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku 
o Zeměpisná exkurze – Jeseníky (žáci 8. třídy) 
o Abeceda peněz (program finanční gramotnosti pro žáky 4. tříd) 
o Veletrh vzdělávání (žáci 9. ročníku) 
o Cesta k řemeslu - exkurze žáků 8. tříd do odborných dílen ISŠ Hodonín 
o Zasazení památné lípy 



Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace 

Výroční zpráva 2018/19 - strana 5 

o Exkurze Brno – výstava TITANIC, Planetárium 
o Ukliďme si Česko (brigáda na pozemku školy) 
o Exkurze do koncentračního tábora Mauthausen 
o Poznávací zájezd Toskánsko 
o Lyžařský výcvik žáků 7. tříd 
o „Bedřiška“ – ukázky první pomoci  
o Zapojení Školního parlamentu na zlepšení prostředí školy 

 Spolupráce s rodiči 

o Asertivita s komunikační dovednosti dětí 
o Poradna pro rodiče - výchovná poradkyně, metodici a psycholožka podle domluvené doby 

 Shrnutí 

Prevence se prolíná veškerou činností na škole. Reaguje vždy na aktuální potřeby jak jednotlivých tříd, 
tak jednotlivců. Podařilo se vytvořit fungující tým školního poradenského pracoviště. Vždy se nepodaří 
definitivně vyřešit problém v dané rodině, ale problémová rodina je v dlouhodobé péči OSPODu a spo-
lupracuje často i s SVP. V následujícím roce tedy budeme pokračovat v důsledné práci s rodinami, kde 
jsou problémy a povedeme žáky ke správnému způsobu chování a přístupu k sobě navzájem. 

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

datum název semináře hodin osob absolvent 

25.9.2018 Školní metodik prevence 6 1 Mgr. Dagmar Čejková 

8.10.2018 Jednání s verbálním Agresorem 5 32 většina učitelů 

3.11.-1.12. Intenzivní jazykový kurz angličtiny  
se zaměřením na funkční používání jazyka 

32 3 Mgr. Marek Veselka 
Mgr. Andrej Pavlíků 
Mgr. Zdeňka Létalová 

8.11.2018 Pohled na vnitřní procesy dítěte – s ADD, ADHD 8 1 Světlana Štukavcová 

18.11.2018 Pohled na vnitřní procesy dítěte – s ADD, ADHD 8 1 Denisa Szabó 

18.1.-20.1. Technical Course for Coaches 24 1 Mgr. Martin Fiala 

23.11-2018 Školní matrika pro management 8 2 Mgr. Martin Fiala 
Mgr. Andrej Pavlíků 

3.12.-5.12. Příprava projektu Šablony II 24 2 Mgr. Martin Fiala 
PaedDr. Zdeněk Šebesta 

7.122018 Tvorba IVP a PPP 8 32 většina učitelů 

15.1.2019 Novely právních předpisů 2019 6 1 PaedDr. Zdeněk Šebesta 

6.2.2019 Konference Podpora digitálního vzdělávání 6 2 Mgr. Martin Fiala 
PaedDr. Zdeněk Šebesta 

18.2.-21.2. Spolu a jinak ve vzdělávání 36 1 Mgr. Daniela Burianová 

19.3.2019 Nadaný žák v ZŠ – identifikace a individualizace 8 1 PaedDr. Zdeněk Šebesta 

29.3.2019 Anglický jazyk 5 2 Mgr. Zdeňka Létalová 
Mgr. Marek Veselka 

30.3.2019 Konference cizích jazyků 5 1 Mgr. Marek Veselka 

30.4.2019 Terapeutická práce s rodinou 6 1 Mgr. Jana Juříková 

Podpůrná opatření – úprava obsahu a výstupů  5 1 Mgr. Dagmar Čejková 

2.5.2019 Podpůrná opatření – úprava obsahu a výstupů 5 1 Mgr. Dagmar Čejková 

15.5.2019 Konflikty – řešení modelových situací z praxe 5 1 Mgr. Kateřina Maňáková 

15.5.2019 Kariérové poradenství 8 1 Mgr. Jana Juříková 

3.6.2019 Práce se žáky SVP ve školní družině 8 1 Vladimíra Procházková 

2018/19 Kurz anglického jazyka ve školním roce 2018-19 60 1 Mgr. Kateřina Maňáková 

11.6.-13.6 Šablony II – dotyková škola 24 2 Mgr. Martin Fiala 
PaedDr. Zdeněk Šebesta 
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celkem 844 92  

 Další vzdělávání poradenských pracovníků 

funkce dosažená úroveň vzdělání 

školní psycholog ukončeno VŠ odborné studium 

speciální pedagog ukončeno VŠ odborné studium 

výchovný poradce ukončeno specializační studium  

školní metodik prevence 1 ukončeno specializační studium 

školní metodik prevence 2 ukončeno specializační studium 

koordinátor EVVO samostatná školení a semináře 

koordinátor ŠVP ukončeno specializační studium 

koordinátor ICT 1 ukončeno specializační studium 

koordinátor ICT 2 ukončeno specializační studium 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 Údaje o umístění vycházejících žáků2 

2018/19 
stav k 30. 6. 2019 

počet 
žáků 

gymnázia SOŠ a SOU 
s maturitou 

SOU  
bez maturity 4-leté 6-leté 8-leté 

5. ročník 89  xxx  xxx 12 13,5 %  xxx  xxx 

7. ročník 67  xxx    xxx  xxx 2 3 % 

8. ročník 64  xxx    xxx  xxx 5 8 % 

9. ročník 36  %  xxx  xxx  %  % 

celkem  0 12   

Na studijní obory s maturitou odešlo … % žáků 9. tříd a 13,5 % žáků 5. tříd.  

Odchod talentovaných žáků pátých tříd na víceletá gymnázia nám dlouhodobě způsobuje problémy, jednak 
nabouráním vztahů v třídních kolektivech (odejdou tahouni a vzory), jednak velmi citelnou ztrátou finančních 
prostředků na mzdy učitelů.  

 Okresní kola vědomostních soutěží – umístění do 10. místa 

2. místo – fyzikální olympiáda 8. ročník – Denis Slovák, 8.A 
2. místo – Pythagoriáda 8. ročník – Denis Slovák, 8.A 
3. místo – olympiáda v Aj II-A – Karolína Lišková, 9.B 
4. místo – Pythagoriáda 5. ročník – Filip Spasiuk, 5.C 
9. místo – dějepisná olympiáda – Viktorie Škrobáková, 9.B  

Naše škola pořádala okresní kola biologické olympiády pro ZŠ ve dvou věkových kategoriích. 

 Okresní kola sportovních soutěží – umístění do 5. místa 

1. místo – basketbal H3 
1. místo – florbal H2 
1. místo – stolní tenis neregistrovaných H4 
1. místo – stolní tenis neregistrovaných D3 
2. místo – stolní tenis H3 
3. místo – florbal H3 
3. místo – plavecké soutěže H2 
3. místo – plavecké soutěže H4 
3. místo – plavecké soutěže D3 
3. místo – plavecké soutěže D4 
3. místo stolní tenis H4 

                                                           
2 Bude doplněno po opravných zkouškách. 
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3. místo – vybíjená D2 
4. místo – malý florbal H3 
4. místo – florbal H2 
5. místo – malá kopaná H4 
5. místo – plavecké soutěže H3 
5. místo – přespolní běh H3 

 Nadregionální sportovní soutěže 

5. místo – basketbal H3 
6. místo – florbal H2 

Naše škola se v bodování výsledků sportovních soutěží umístila na 3. místě v okrese Hodonín. Soutěží se 
zúčastnilo celkem 35 škol. 

 Aktivity pro žáky 

o Abeceda peněz s Českou spořitelnou – 4.AB, 
o dvoudenní zeměpisná exkurze Jeseníky 2018 – 8.B, 
o Drakobití, mezinárodní soutěž posádek dračích lodí, 
o Český baseballový pohár U10, 
o plavecká soutěž měst, 
o orientační cyklistický závod, 
o dějepisná exkurze Mikulčice  - 7.BC, 
o Veletrh vzdělávání, 
o Cesta k řemeslu, exkurze do odborných učeben ISŠ Hodonín – 8.ABC, 
o Tvořivé dílny, program v rámci volby povolání na ISŠ Hodonín – 9.B, 
o Vánoční tvoření v sále Evropa – 1.ABC, 
o Kapka fyziky na SŠPU Hodonín – 8.AC, 9.B, 
o exkurze do koncentračního tábora Mauthausen – 9.AB, 
o poznávací zájezd Toskánsko – 2. stupeň, 
o přírodovědná exkurze Květnaté louky Bílých Karpat – 8.A, 
o přírodovědná exkurze Příroda Ostrožska a Horňácka – 9.AB, 
o Super Cup U10 2019, prestižní evropský turnaj v Praze, 
o Bedřiška, ukázky první pomoci v hodonínské nemocnici – 5.ABCD, 6.B, 
o dějepisná exkurze Svatobořice-Mistřín – 9.A, 
o sportovní hry města Hodonín. 

 Aktivity pro zákonné zástupce (semináře hrazené ze šablon) 

o Máme doma prvňáčka, 
o Domácí příprava žáků na vyučování, 
o Děti s poruchou pozornosti (ADHD, ADD) 
o Šikana, 
o Dnešní děti a informační technologie, 
o Nadané děti, 
o Jak na emoce. 

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2018/19 neproběhla na naší škole žádná inspekční činnost ČŠI. 

ČŠI si v rámci šetření TIMS ověřovala úroveň znalostí žáků čtvrtých tříd z matematiky a přírodovědy. Vý-
sledky budou známy nejdříve za rok. 
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j) Základní údaje o hospodaření školy v roce 2018 

Výnosy 
rozpočet - 2018 (poslední schválený) skutečnost 

položka 
hlavní 

činnost 
vedlejší 
činnost 

celkem 
rozpočet 

hlavní 
činnost 

vedlejší 
činnost 

celkem 
skutečnost 

provozní dotace 5 936 000  5 936 000 5 912 528  5 912 528 

vlastní příjmy 3 400 000 950 000 4 350 000 4 183 173 957 854 5 141 027 

výnosy z odpisů budov 112 000  112 000 112 000  112 000 

dotace ostatní  785 000  785 000 1 003 540  1 003 540 

dotace Kraj 31 006 333  31 006 333 31 006 333  31 006 333 

celkem 41 239 333 950 000 42 189 333 42 217 574 957 854 43 175 428 
 

Náklady 
rozpočet - 2018 (poslední schválený) skutečnost 

položka 
hlavní 

činnost 
vedlejší 
činnost 

celkem 
rozpočet 

hlavní 
činnost 

vedlejší 
činnost 

celkem 
skutečnost 

elektrická energie * 420 000  420 000 439 460  439 460 

plyn * 24 000  24 000 24 000  24 000 

voda * 416 000  416 000 416 000  416 000 

pára * 950 000  950 000 953 311  953 311 

opravy a údržba * 650 000  650 000 650 000  650 000 

odpisy * 84 500  84 500 84 500  84 500 

odpisy budov * 965 400  965 400 965 400  965 400 

mzdy ostatní nepedagog. + 193 100  193 100 193 100  193 100 

mzdy kuchařky + 134 500 300 000 434 500 134 500 320 449 454 949 

mzdy nutriční terapeut + 4 000  4 000 4 000  4 000 

bazén + 100 000  100 000 100 000  100 000 

mzdy psychologa 349 900  349 900 222 705  222 705 

ostatní provoz včetně ŠVP 4 938 700 650 000 5 588 700 5 861 668 617 313 6 478 981 

ŠSK 20 000  20 000 20 000  20 000 

výuka cizích jazyků 45 900  45 900 28 504  28 504 

dotace ostatní 785 000  785 000 810 889  810 889 

primární prevence 40 000  40 000 40 000  40 000 

odpisy budov  112 000  112 000 112 000  112 000 

náklady kraj 31 006 333  31 006 333 31 006 333  31 006 333 

celkem 41 239 333 950 000 42 189 333 42 066 370 937 762 43 004 132 

hospodářský výsledek 151 204 20 092 171 296 
 

 

 

Stav peněžních fondů 

fond 1.1.2018 tvorba čerpání 31.12.2018 

investiční 1 169 534 1 049 900 1 692 420 527 014 

rezervní 755 726 299 740 403 063 652 403 

odměn 40 004 0 0 40 004 

kulturních a sociálních potřeb 566 240 460 131 516 642 509 729 

celkem 2 531 504 1 809 771 2 612 125 1 729 150 
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Stav rezervního fondu je zásadně ovlivněn převodem nevyčerpané části finančních prostředků z víceletých 
projektů Gramotnost a Šablony. Během roku se tyto finanční prostředky převádí na běžný účet školy. 

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Škola je zapojena do mezinárodního projektu „Ekoškola“ – účastní se jej třicet zemí světa a patnáct tisíc 
škol. Naše škola je držitelem titulu Ekoškola. 

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

V tomto školním roce jsme nebyli vyzváni Střediskem služeb školám ke spolupráci v oblasti celoživotního 
vzdělávání. 

m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

Projekty realizované školou ve školním roce 2018/19 

 Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském 
kraji IV, operační program PMP 

- celkové výdaje na projekt 69 037,50 Kč, spoluúčast školy nebo zřizovatele 0 Kč, 

- z celkové částky je 65 750 Kč na přípravu obědů a 3 287,50 Kč na paušální výdaje, 

- do projektu bylo zapojeno 16 žáků, odebráno bylo 2 543 obědů, 

- zahájení projektu září 2018, ukončení projektu červen 2019. 

 Projekt Posilujme gramotnosti a dovednosti inovativně, operační program VVV 

- naše škola je partnerem ZŠ Bučovice, která je zadavatelem projektu, 
- celkové výdaje na projekt 18 242 689,14 Kč, z toho naše škola 607 050 Kč, spoluúčast školy nebo 

zřizovatele 0 Kč, 
- do projektu je zapojeno 35 žáků a jedna vyučující, 
- zahájení projektu říjen 2016, ukončení projektu listopad 2019. 

 Projekt ZŠ Hodonín Vančurova podporuje gramotnosti (šablony), operační program VVV 

- celkové výdaje na projekt 1 440 395 Kč, spoluúčast školy nebo zřizovatele 0 Kč, 
- z projektu bude hrazen speciální pedagog, asistent pedagoga, doučování žáků ohrožených nepro-

spěchem a další aktivity pro rozvoj schopností a dovedností žáků, 
- zahájení projektu březen 2017, ukončení projektu leden 2019. 

 Projekt ZŠ Hodonín Vančurova podporuje gramotnosti II (šablony), operační program VVV 

- celkové výdaje na projekt 2 565 442 Kč, spoluúčast školy nebo zřizovatele 0 Kč, 
- z projektu bude hrazen speciální pedagog, asistent pedagoga, doučování žáků ohrožených nepro-

spěchem a další aktivity pro rozvoj schopností a dovedností žáků, 
- zahájení projektu únor 2019, ukončení projektu červen 2021. 

 Projekt Podpora výuky plavání – dotační titul MŠMT na úhradu nákladů na přepravu žáků. 

- Celkové výdaje na projekt 14 000 Kč, spoluúčast školy nebo zřizovatele 0 Kč, 
- Z projektu hrazeny náklady na dopravu žáků na bazén a zpět, 
- Zahájení projektu září 2018, ukončení projektu červen 2019. 

 Projekt Les ve škole, škola v lese – ve spolupráci s ekologickým sdružením Tereza v Praze. 

 Projekt Ovoce a mléko do škol – ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a firmou Ovocentrum. 

 Projekt Kapka prevence – ve spolupráci s Městskou policií Hodonín a Policií ČR. 

 Projekt Hasík – ve spolupráci s HZS Hodonín. 

 Projekt Ekohraní – ekologická likvidace starých akubaterií a elektrospotřebičů. 
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Projekty předložené školou na další období 

 Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském 
kraji V, operační program PMP 

 Projekt Ovoce a mléko do škol – ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a firmou Ovocentrum. 

 Projekt Podpora výuky plavání – ve spolupráci s MŠMT 

 Projekt Ověřování výukových materiálů pro předmět informatika 

n) Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 Vedení školy poskytuje odborové organizaci všechny informace v souladu s platnými právními předpisy  

- rozpočet školy,  
- personální otázky,  
- plán rozvoje školy,  
- DVPP …. 

 Vedení školy spolupracuje s odborovou organizací při 

- tvorbě kolektivní smlouvy, 
- tvorbě rozpočtu čerpání FKSP, 
- prověrce BOZP. 

 Spolupráce s dalšími partnery 

- Středisko služeb školám – konání výtvarných a keramických seminářů a workshopů, okresní kola 
biologické olympiády mladších a starších žáků, 

- PPP Hodonín a Břeclav, SPC Brno – řešení psychologických problémů žáků, 

- Centrum pro rodinu Hodonín – rodinné vztahové problémy žáků, 

- Státní zdravotní ústav Brno – preventivní programy, 

- OSPOD Hodonín – výchovné komise, 

- Klub pro děti a mládež Pohoda Hodonín – spolupráce při řešení krizových situací, 

- Městská policie a Policie ČR – projekt Kapka prevence, besedy se žáky, 

- Ekocentrum Hodonín – využívání výukových programů, 

- ZOO Hodonín – výukové programy, 

- MŠ Mozaika Sídlištní 2 – zvládnutí přechodu dětí z MŠ do ZŠ, 

- Městská knihovna a knihovna Brandlova – besedy nad knihou pro žáky školy, 

- Dům kultury Hodonín – návštěva divadelních představení pro děti, veletrh vzdělávání, 

- Galerie výtvarného umění Hodonín – výukové programy a návštěvy expozic, 

- Masarykovo muzeum Hodonín – výukové programy a návštěvy expozic, 

- HZS Hodonín – besedy se žáky o prevenci v požární oblasti, 

- Tespra Hodonín – péče o areál školy, sběr druhotných surovin, sběr nebezpečného odpadu, 

- Dětský parlament – spolupráce na projektech parlamentu, 

- Stacionář ve Veselí nad Moravou – sběr a předání víček z PET lahví. 
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Část II. 
Ostatní údaje 

a) Výsledky dotazníku SWOT analýzy za rok 2018/19 - vypracováno Mgr. Miloslavem Hubatkou 

 hodnocení 

o nad 50 = vynikající 
o 40 – 50 = velmi dobré 
o 30 – 40 = dost dobré 
o 20 – 30 = růstové 
o 10 – 20 mírně růstové 
o 0 – 10 = mírně klesající 
o -10 – 0 = hodně klesající 
o pod -20 = dost špatné 

 Spokojenost rodičů s hodnocenými oblastmi školy, na dolní ose je ročník 
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 Spokojenost učitelů s hodnocenými oblastmi školy 
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 Interpretace a shrnutí  

o Silnou stránkou školy je kvalita výuky, zde jsou rodiče velmi spokojeni a současně nejlépe tuto 
oblast hodnotí i sami učitelé. Rodiče vnímají školu jako školu, kde se „dobře učí“. 

o Další silnou stránkou školy je vybavení a zázemí. I zde jsou rodiče velmi spokojeni. 

o Úplně nejlepší výsledek má škola v akcích a aktivitách školy. Nejlépe hodnocená oblast. Rodiče 
vnímají, co vše pro jejich děti škola dělá. 

o Toto ukazuje na dlouhodobě dobrou práci školy – koncepční rozvoj. 

o Rodiči je dobře hodnocená i oblast komunikace a vedení školy.  

o Nejhůře hodnocená oblast se ukazuje oblast vztahů a klimatu ve škole. Tato oblast se zhoršuje 
směrem k vyšším ročníkům. Kriticky se ukazuje v šestém a sedmém ročníku. Zde však už nespo-
kojenost „prosákla“ i do dalších oblastí, kde jinak jsou rodiče spokojeni. 

o Současně z výsledků dotazníků lze usuzovat na nespokojenost rodičů se vztahy žák – žák (spojené 
třídy atp.), kde se kolektivy žáků změnily a to se dlouhodobě narovnává.  Nespokojenost je i v 
rovině Učitel – Žák. Jde však o učitele jednotlivce, nikoliv o plošný jev, ale pro školu se stává 
limitující. Jde o konzervativně a neústupně nastavené učitele s malou mírou schopnosti diferenco-
vat a pružně reagovat.  

o Oblast vztahů a klimatu je pro rodiče zásadní a ukazuje požadavek na zaměření na tuto oblast do 
budoucna. Zde je výsledek školy jednoznačný – tato oblast se stala pro rodiče prioritou. Současně 
v této oblasti budou očekávat změny a zlepšení.  

o Větší spokojenost (i s učiteli) na prvním stupni a spokojenost se ŠD. 

o Spokojenost rodičů s vybavením a zázemím, drobné požadavky k logistice. 

o Lze usuzovat na napětí uvnitř sboru, které se bohužel promítá do celkové spokojenosti a vztahů. 
Jde o ohrožující jev.  

o Nižší sebereflexe učitelů k realitě – rozpory mezi poměrně pozitivním vnímáním rodičů a negativ-
ním vnímání učitelů. Učitelé ne zcela objektivně vnímají a nedoceňují dobré výsledky školy a tím 
pádem svoje vlastní.  

o Nespokojenost učitelů a výhrady především se stylem řízení – vytýkají nejednotnost, manažerské 
nástroje a systémy – oblast pro zlepšení. 

o  Známky určité vzájemné nedůvěry uvnitř týmu učitelů. 

o Usuzuji na problematiku nedůsledných nebo ne zcela kvalitních jedinců v týmu (na 2.st.) a jejich 
negativního dopadu na celkovou atmosféru ve sborovně. 

o Výzva směrem k  vedení školy – změna stylu řízení a manažerského vedení – jednotnost, důsled-
nost, systémy… 
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 Výstup SWOT analýzy 

SWOT analýza ZŠ Hodonín, Vančurova 2 – sběr dat červen 2019 

Silné stránky 

 akce a aktivity školy směrem k žákům 

 kvalita výuky 

 vybavení a zázemí školy 

 dobrá práce školy – koncepční rozvoj 

 komunikace a vedení školy (hodnoceno rodiči) 

Slabé stránky 

 klima a vztahy žák – žák (6. a 7. ročník) 

 klima a vztahy žák – učitel (7. a 8. ročník) 

 konzervativní způsob výuky na 2. stupni (u jed-
notlivců, ne plošně) 

 komunikace a vedení školy (hodnoceno učiteli) 

Příležitosti 

 využití školního psychologa a ŠPP pro řešení 
vztahů a klimatu  

 změna stylu řízení a manažerského vedení 

 společné aktivity všech učitelů 

 DVPP zaměřené na posilování vztahů 

Hrozby 

 vztahy a klima školy 

 styl řízení a nejednotnost vedení školy 

 vzájemná nedůvěra učitelů 1. a 2. stupně  

 nízká sebereflexe učitelů 

b) Činnost školního psychologa 

Hlavní náplní práce školního psychologa je individuální práce se žáky a jejich rodiči a také s třídním kolekti-
vem. Mezi nejčastější důvody pro poskytnutí odborné péče školním psychologem v rámci individuální péče 
patří zejména následující témata: 

- vztahové obtíže mezi vrstevníky, ale i v třídním kolektivu, 
- výchovné problémy a poruchy chování, 
- diagnostika (tříd i individuální), 
- problémy v osobnostním vývoji, 
- výukové problémy a poruchy učení, 
- školní zralost, 
- provázení krizovou událostí, krizová intervence. 

 

 Spolupráce s výchovným poradcem, metodikem prevence a speciálním pedagogem 

Koordinace činnosti školního poradenského pracoviště (ŠPP) probíhá na schůzkách, které se konají 
obvykle 1x za 1-2 měsíce dle potřeby. Konzultace individuálních případů a aktuální situace ve škole 
probíhá průběžně. 

V rámci ŠPP se školní psycholog na ZŠ Vančurova účastní výchovných komisí. Ve spolupráci s VP 
školní psycholog v prvé řadě konzultuje výchovné problémy žáků, specifika vzdělávání žáků se speci-
álními vzdělávacími potřebami, dále spolupracuje na tvorbě IVP a konzultuje práci s třídami, potažmo 
se podílí na koordinaci s dalšími, například externími, odborníky.  

Spolu s MP školní psycholog konzultuje akce v rámci primární prevence a realizuje dotazníková šetření 
týkající se rizikového chování žáků. 

 Spolupráce s dalšími institucemi 

- PPP – Konzultace a doporučení pro vyšetřované žáky, realizace intervenčních programů, 
- SVP – výměna informací před pobytem a po něm, 
- Policie ČR – Součinnost při vyšetřování, 
- OSPOD – výměna informací, účast na případových komisích, 
- Speciální MŠ Sídlištní, Hodonín – příprava a konzultace přednášek pro rodiče, 
- ZŠ B. Martinů, Hodonín – spolupráce s vedením, konzultace jednotlivých případů. 

 Hodnocení práce školního psychologa 
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30. září 2018 došlo na základě žádosti školní psycholožky k ukončení pracovního poměru. Další dva 
měsíce zastávala táž psycholožka svou funkci na základě DPP v omezeném rozsahu. Formou DPP 
vypomáhala po dobu dvou měsíců i naše školní psycholožka, která byla v té době na rodičovské dovo-
lené.  

Nová školní psycholožka nastoupila v lednu 2019. Zapojila se do práce školského poradenského pra-
coviště, velmi ocenila spolupráci se speciální pedagožkou. Práci školní psycholožky hodnotím jako velmi 
potřebnou pro úspěšný chod školy. 

c) Školní parlament 

Školní parlament působí na škole několik let. Díky vzrůstajícímu počtu tříd, se zvýšil i počet jeho členů. V září 
2019 jsme měli 27 členů.  

Každoročně se jeho členové pravidelně účastní mikulášské obchůzky a pomáhají při zápisu do prvních tříd. 
V loňském roce se opakovala akce Halloween, která je určena především dětem na prvním stupni. 

Letos se naši členové poprvé zapojili do projektu Ukliďme Česko. Novinkou tohoto roku byl nápad, využít 
zbylé a nepotřebné potraviny ze školního projektu Ovoce do škol, které jsme ve spolupráci s Oblastní chari-
tou předávali potřebným. Zároveň jsme se po domluvě všech hodonínských škol připojili k celonárodní sbírce 
potravin.  

V dubnu jsme se setkali na Littneru se členy jiných parlamentů a společně si užili pěkné dopoledne. 

Chválíme všechny členy, kteří se zapojovali do akcí, předávali informace spolužákům a pomohli při organi-
zování a realizování nápadů. 

d) Školní družina 

Ve školní družině pracovalo 210 žáků rozdělených do sedmi oddělení.  

 Zájmové kroužky 

1. sportovní kroužek pro 1. a 2. třídy 
2. sportovní kroužek pro 1. a 2. třídy 
3. výtvarný kroužek pro 1. třídy 
4. výtvarný kroužek pro 2. třídy 
5. SM systém pro1. – 4. třídy 
6. dovedné ruce pro 3. a 4. třídy 
7. keramický kroužek pro 1. třídy 
8. keramický kroužek pro 2. třídy 
9. keramický kroužek pro 3. třídy 
10. dramatický kroužek pro 1. – 4. třídy 
11. výtvarné tvoření pro 1. třídy 

Spolupráce s MŠ Mozaika Hodonín 

- pohádkové soutěžení v tělocvičně pro předškoláky, 
- divadlo pro děti – divadlo hrály děti z dramatického kroužku naší školní družiny. 

Společné akce ŠD 

- soutěž Naše zdraví, 
- soutěžení v tělocvičně, 
- turnaje v přehazované, florbalu a fotbalu, 
- čertovské soutěžení, 
- maškarní rej, 
- soutěž ve zpěvu, 
- veselé závody k MDD, 
- divadelní představení dětí z dramatického kroužku, 
- hrajeme si na herce, 
- AZ kvíz pro 3. a 4. třídy, 
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- ekosoutěž, 
- malování na chodníku, 
- přírodovědný kvíz, 
- sportovní odpoledne, 
- kuličkyáda, 
- výroba keramických dárků k zápisu do 1. tříd. 

e) Školní klub 

Ve školním klubu pracuje 5 zájmových útvarů 
- kroužek baseballu pro žáky 1. stupně, 
- kroužek řeckořímského zápasu pro žáky 1. stupně, 
- sportovní kroužek pro žáky 2. stupně, 
- školní parlament, 
- informační kroužek, školní časopis Mafík. 

f) Školní sportovní klub 

Ve školním sportovním klubu jsou organizováni žáci, kteří naši školu reprezentují na sportovních soutěžích. 
V této oblasti dosahuje naše škola dlouhodobě výborných výsledků. V posledních třech letech se naše škola 
umístila na 2. místě v okrese. 

g) Výchovné poradenství 

 Poradenská činnost 

Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - zprostředkování spolupráce s PPP, SPC, zajiš-
ťování podkladů pro integraci, vypracování IVP, vyučujícími daných předmětů, třídních učitelů. 

Na škole pracuje školní poradenské pracoviště – ve složení výchovný poradce, metodička prevence, 
školní psycholog, speciální pedagog – neformální spolupráce je zaměřená na prohlubování a zlepšení 
spolupráce a komunikace mezi školu a zákonnými zástupci, upevňování sociálního klimatu školy, po-
skytování metodické pomoci učitelům, poskytování metodické pomoci při řešení psychologických a spe-
ciálně pedagogických problémů. ŠPP se schází dle aktuální potřeby, nejméně 1x měsíčně. 

 Metodická a informační činnost 

- evidence žáků s podpůrnými opatřeními a talentovaných žáků, 

- příprava výchovných komisí ve spolupráci s ředitelem školy, třídním učitelem, metodikem pre-
vence, školním psychologem, pracovnicí OSPOD, 

- v tomto školním roce jsme využili služeb PPP, která nabízí program Minimalizace šikany; touto 
problematikou se zabývala školní psycholožka, 

- evidence neomluvené absence žáků a její pravidelné hlášení na OSPOD, 

- spolupráce s vyučujícími při vytváření individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické pod-
pory, 

- spolupráce se školní psycholožkou speciální pedagožkou, PPP, SPC v oblasti práce se žáky, kteří 
mají problémy jak v učení, tak v chování, 

- ve školním roce 2018/19 bylo svoláno šest výchovných komisí k řešení nevhodného chování žáků. 

 

h) Environmentální výchova EVVO  

Naše škola se zabývá ekologickými aktivitami již řadu let. Žáci pracují na ekologických projektech ekologic-
kého sdružení Tereza v Praze (Les ve škole - škola v lese a Ekoškola). Cílem mezinárodního projektu Eko-
škola je ekologizace provozu školy ve čtyřech oblastech - voda, energie, odpady a vnější a vnitřní prostředí 
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školy. Dále se účastníme projektu Ekohraní, který je zaměřen na sběr baterií a starých elektrických spotře-
bičů.  

Jako každoročně se naše škola zúčastnila Ekojarmaku na pěší zóně,,kde se prodávaly výrobky dětí ze škol-
ních družin, zhotovené z přírodních a odpadových materiálů. 

Stejně jako v předcházejících letech se zúčastnili žáci naší školy výukových programů organizovaných ho-
donínským Ekocentrem Dúbrava a ZOO Hodonín. Žáci prvního stupně se zúčastnili zábavné přednášky 
o třídění odpadu Tonda Obal na cestách a žáci osmých a devátých tříd přednášky, kterou vedli lektoři z VIS 
Bílé Karpaty a která byla zaměřena na „Květnaté louky Bílých Karpat“ a „Květenu Horňácka a Ostrožska“. 
Ve výukových programech se žáci seznámili se základními druhy bělokarpatských rostlin a živočichů, s rolí 
člověka při vzniku a vývoji luk, s péčí o louky, vývojem největšího evropského pohoří - Karpaty a s chráně-
nými druhy v této lokalitě. Oba výukové programy byly realizovány formou her s využitím mezipředmětových 
vztahů. 

V květnu absolvovali žáci osmé třídy projektový den „Lodí k lužnímu lesu“, kde se pod vedením lektorů z Vis 
Bílé Karpaty z Veselí nad Moravou seznámili s historií a významem Baťova kanálu a rostlinami, stromy, ptáky 
a živočichy v lužním lese. Výukový program byl doplněn o informace o povodí řeky Moravy – Od pramene 
k soutoku.  

Žáci pečují o areál školy (jarní a podzimní úklid) a celoročně o květinovou výzdobu školy (podpora spoluzod-
povědnosti žáků o životní prostředí). 

i) ICT 

- vedení a údržba účtů žáků a učitelů, 
- tvorba tematických plánů, 
- SW, HW a metodická podpora kolegů, 
- instalace programů pro výuku, 
- pomoc při zpracování agendy pomocí počítače – ekonomka, jídelna, mzdy, zástupci ředitele, 
- evidence a správa tisku, 
- tvorba, úpravy a aktualizace internetových stránek školy, 
- jednání o nákupech softwaru a hardwaru, 
- instalace výukových programů, 
- řešení nefunkčností HW a SW, zajišťování oprav technických zařízení, 
- nákupy HW a SW, technické reference, jednání s dodavateli, 
- reklamace, 
- SW podpora žáků. 

j) Péče o talentované žáky 

Děje se tak individuální přípravou na všechny olympiády a vědomostní soutěže a dále vnitřní diferenciací 
v anglickém jazyce a matematice na 2. stupni. Talentované žáky zařazujeme do našich projektů. Ředitel 
školy se zúčastnil odborného semináře Nadaný žák v ZŠ – identifikace a individualizace, pořádaného SSŠ 
Brno. 
Finanční podpora péče o talentované žáky podléhá doporučení ŠPZ s přiznáním podpůrných opatření. Od 
školního roku 2018/19 máme dvě žákyně diagnostikované ŠPZ jako talentované včetně přiznaných podpůr-
ných opatření. 

Podporujeme prostorově i materiálně šachový kroužek, který pracuje na naší škole od roku 2018 pod názvem 
Enigma.  

k) Péče o zaostávající a problémové žáky 

Se všemi žáky, kteří vykazují tělesné nebo vývojové poruchy pracují učitelé podle individuálních plánů nebo 
plánů pedagogické podpory. Do těchto aktivit se účinně zapojuje i speciální pedagog. Plány byly předloženy 
zákonným zástupcům, jejich spolupráce je v těchto případech nezbytná. Vyskytne-li se závažnější porušení 
školního řádu, kontaktujeme zákonné zástupce a snažíme se situaci operativně řešit. Nejzávažnější případy 
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řešíme svoláním výchovné komise, které se za školu účastní třídní učitel, ŠPP a ředitel školy nebo některý 
ze zástupců ředitele. K jednání jsou zváni zákonní zástupci a zástupce Města Hodonín zodpovědný za práci 
s rodinami.  

Pro financování doučování žáků ohrožených neprospěchem využívá škola projektu Šablony z operačního 
programu VVV i finanční prostředky od KÚ JmK získané na základě vykázaných podpůrných opatření od 
ŠPZ ve výkazu R44-99. Této oblasti se věnujeme i v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

l) Realizované úpravy a opravy školy 

 Stavební a venkovní práce 

– rozšíření dvou oddělení ŠD a kabinetu ŠD na úkor bývalých šaten a chodby (2. etapa), 
– likvidace dlouhodobě nevyužívaných chladicích boxů v suterénu školy – rozšíření skladovacích 

ploch pro potřeby školy, 
– rekonstrukce venkovního sportoviště – příprava pro školní baseballový oddíl, 
– odstranění dřevěných obkladů ve školní jídelně, 
– oprava keramického obkladu na chlapeckých WC v pavilonu tělocvičen, 

 Instalatérské práce 

– výměna žárovkových svítidel za zářivková na chodbách školy, zapojení pohybových čidel (využití 
zářivkových svítidel demontovaných ve třídách), 

– rekonstrukce zásuvkových obvodů ve třech třídách v přízemí 1. stupně, 
– rekonstrukce obkladů a výměna umyvadla ve třídě 7.B, 
– rekonstrukce chlapeckých pisoárů v obou patrech pavilonu tělocvičen, zapojení pohybových čidel, 
– oprava odpadního potrubí WC v centrální šatně školy. 

 Malířské práce 

– oprava nátěrů a maleb v budově v omezeném rozsahu, 
– výmalba dvou oddělení školní družiny,  
– výmalba chodby mezi odděleními ŠD č. 1 až 4, 
– výmalba kabinetu ŠD, 
– výmalba kabinetu 1. stupně v přízemí. 

 Ostatní práce 

– výměna PVC podlahy v kabinetu 1. stupně v přízemí, 
– úpravy klidových center na chodbách pro žáky, 
– výměna poškozených schodišťových hran, 
– výměna nábytku v kabinetu 1. stupně v přízemí, 
– předepsané revize a po-revizní opravy. 

m) Problémové oblasti školy 

 Elektroinstalace v budovách školy 

Ve školních budovách je původní elektroinstalace z roku 1977 vedená hliníkovými kabely, které se po-
stupnou oxidací ztenčují. U šroubových spojů pak narůstá přechodový odpor. Závažným problémem 
pro moderní informační technologie je skutečnost, že zásuvky 230 V jsou k rozvaděčům připojeny dvou-
žilným kabelem, takže jeden vodič plní současně funkci zemnícího a nulovacího vodiče. Pro připojení 
zásuvek se nově používá třížilné připojení, které lépe chrání připojené spotřebiče.  

Dle vyjádření revizního technika je uzemnění v zásuvkách 230 V vyhovující pro standardní elektrické 
spotřebiče, ale problém to je pro počítače, dataprojektory, intranetové rozvody atd. U těchto spotřebičů 
a zařízení hrozí jejich nevratné poškození.  

Celková rekonstrukce elektroinstalace je schválena zřizovatelem. Proběhne ve třech etapách od roku 
2020 v návaznosti na projekt IROP. 

 Šindelová střecha nástavby 
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Stále častěji dochází k uvolnění pásu šindelů na strmé části střechy nástavby školy, zvláště na jižní 
straně. Dešťová voda pak proniká do půdního prostoru a poškozuje dřevěný záklop i vazníkovou kon-
strukci. Dle vyjádření firmy, která nám tyto závady opravuje, je použití kanadského šindele na tak strmou 
střechu nevhodné a doporučuje překrýt kanadský šindel oplášťovanými plechovými pásy s imitací tašek.  

Stav střechy byl zřizovatelem na podzim 2017 označen za havarijní. Generální oprava střechy byla 
z roku 2018 odložena na podzim 2019. 

 Podlaha v centrální šatně 

V minulých letech jsme postupně nahradili drátěné šatnové klece uzamykatelnými šatními skříňkami. 
Stav původní dlažby je v nevyhovujícím stavu. Na tuto skutečnost opakovaně poukazuje i zápis z pro-
věrky BOZP. Dle vyjádření zřizovatele proběhne rekonstrukce podlahy v roce 2020. 

 Devastace vnitřního areálu školy 

V posledních letech narůstá intenzita devastace vnitřního areálu, zejména u zahradního altánu, herního 
centra školní družiny, oplocení a sportovišť. Jsme jediná základní škola v Hodoníně, která umožňuje 
volný vstup do svého areálu cizím osobám. Z důvodu vandalství se budou muset přijmout opatření 
k jeho omezení – kamerový systém, spolupráce s Městskou policií a Teza Hodonín. 

Ve špatném technickém stavu jsou i asfaltové plochy, s výjimkou nově vybudovaného dopravního hřiště. 

 
 
 
 
 
 
V Hodoníně dne 19. srpna 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zdeněk Šebesta v. r. 

Mgr. Vladimír Šereš 
předseda školské rady 

 PaedDr. Zdeněk Šebesta 
ředitel školy do 31.7.2019 

 Mgr. Andrej Pavlíků 
ředitel školy od 1.8.2019 
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Dodatek k Výroční zprávě o činnostech základní školy  
ve školním roce 2018/19 po opravných zkouškách 

 

 Údaje o výsledcích vzdělávání po opravných zkouškách 

ročník třídy žáků 
vzdělávání 
v zahraničí 

prospělo 
s vyznamenáním 

prospělo neprospělo 
bude 

opakovat 

1. 3 79  74 (93,7 %) 4 1 1 

2. 3 80  70 (87,5 %) 10   

3. 3 71 1 53 (74,6 %) 18   

4. 3 75  54 (72,0 %) 21   

5. 4 89 1 47 (52,8 %) 42   

6. 2 55 1 13 (23,6 %) 39 3 1 

7. 3 67  16 (23,9 %) 45 6  

8. 3 64 1 22 (34,4 %) 36 6 1 

9. 2 36 1 12 (33,3 %) 24 0  

celkem 26 616 5 361 (58,6 %) 239 16 3 
 

 Údaje o umístění vycházejících žáků 

2018/19 
stav k 30. 6. 2019 

počet 
žáků 

gymnázia SOŠ a SOU 
s maturitou 

SOU  
bez maturity 4-leté 6-leté 8-leté 

5. ročník 89  xxx  xxx 12 13,5 %  xxx  xxx 

7. ročník 67  xxx    xxx  xxx 2 3 % 

8. ročník 64  xxx    xxx  xxx 5 8 % 

9. ročník 36 7 19,5 %  xxx  xxx 23 63,9 % 6 16,7 % 

celkem  0 12   

Na studijní obory s maturitou odešlo 83,4 % žáků 9. tříd a 13,5 % žáků 5. tříd.  

 

 

V Hodoníně 9. 9. 2019 

 

 

 
 


