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Výroční zpráva o činnostech základní školy  
ve školním roce 2017/18 

 

 

 

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 

součásti školní družina, školní klub, školní jídelna, výdejna ZŠ Hodonín Mírové nám. 

IČ 49418823 

DIČ CZ699001303 – škola je od 1. ledna 2012 plátcem DPH 

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

ředitel školy PaedDr. Zdeněk Šebesta, statutární orgán 

zástupce ředitele 1.st. Mgr. Jaroslava Kurzová 

zástupce ředitele 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 

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

kategorie muži ženy fyzických přepočtených odb. způsobilých 

učitel 9 28 37 35,454 100 % 

školní psycholog 0 1 1 0,500 100 % 

speciální pedagog 0 1 1 0,500 100 % 

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

asistent pedagoga (KÚ JmK) 0 7* 7* 4,000 100 % 

vychovatel ŠD 0 7 7 6,053 100 % 

vychovatel ŠK 3* 2* 5* 0,191 100 % 

provozní zaměstnanci 2 8 10 8,325 xxx 

zaměstnanci školní jídelny 0 15 15 10,251 xxx 

celkem 11 66 77 65,774 100 % 

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

mailto:reditelstvi@zsvancur.cz
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d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

u zápisu 
zapsáno 

chlapci dívky celkem 

poprvé u zápisu 46 46 92 

po odkladu 12 5 17 

z toho po dodatečném 0 0 0 

celkem u zápisu 58 51 109 

nepřijato (-)  1 0 1 

vyřízen odklad (-) 11 11 22 

nastoupí na jinou ZŠ (-) 5 2 7 

přestoupili na naši ZŠ (+) 0 1 1 

opakuje ročník (+) 0 1 1 

nastoupí na naši ZŠ 41 40 81 

 Více jak polovina dětí, které přišly na naši školu k zápisu je z jiných spádových obvodů města Ho-

donína nebo z jiných obcí. 

 Nepřijat byl jeden žák, který chtěl nastoupit o rok dříve a zákonní zástupci nedoložili doporučení 

ŠPZ. 

 V řádku nastoupí na jinou ZŠ jsou žáci, kteří se se zákonnými zástupci stěhují nebo nastoupí na 

jinou ZŠ v Hodoníně nebo na soukromou ZŠ v Hodoníně. 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

ročník třídy žáků 
vzdělávání 
v zahraničí 

prospělo 
s vyznamenáním 

prospělo neprospělo 
bude 

opakovat 

1. 4 80  72 (90,0 %) 7 1 1 

2. 3 67 1 53 (79,1 %) 14   

3. 3 74  64 (86,5 %) 10   

4. 4 86 1 51 (59,3 %) 34 1  

5. 3 69 1 44 (63,8 %) 24 1  

6. 3 65  17 (26,2 %) 43 5 2 

7. 3 69 1 16 (23,2 %) 42 11 3 

8. 2 40 1 15 (37,5 %) 20 5 1 

9. 2 31  8 (25,8 %) 21 2  

celkem 27 581 5 340 (58,5 %) 215 26 7 

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 Podmínky školy 

K realizaci minimálního preventivního programu má škola výborné podmínky. V průběhu roku tým 
školního poradenského pracoviště pravidelně komunikoval, jak mezi sebou, tak i s vedením školy. Cílem 
primární prevence je předcházet nebezpečí sociálně patologických jevů a rizikovému chování žáků. Pře-
devším vést děti ke zdravému životnímu stylu, k získávání správným návykům v konfrontaci se zátěží a 
stresovými situacemi. I v tomto školním roce bylo základním principem preventivní strategie v naší škole 
osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu, prevence a rozvoj dovedností, které 
vedou u dětí a mládeže k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevům agresivity a poru-
šování zákona či jiných stanovených pravidel. 
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 Zjišťování negativních jevů  

Na chodbě školy je umístěna schránka důvěry, která je však žáky málo využívána. Příspěvky ve 
schránce se týkaly většinou drobných roztržek s kamarády (pomluvy apod.). Tyto se řešily individuálně, 
s třídním učitelem, výchovným poradcem a školním metodikem prevence. S žáky byl veden přátelský 
pohovor a proveden nácvik sociálních situací a komunikace v problémových situacích. Z pohovorů se 
žáky a jejich zákonnými zástupci byly pravidelně sepisovány zprávy.  

Při komunikaci pedagogů se zákonnými zástupci občas chybí konstruktivní a profesionální forma jed-
nání. Škola řeší tento problém účastí pedagogů na odborných školeních v rámci DVPP. Stává se, že 
zákonní zástupci nedodrží čas domluvených setkání a nepřistupují odpovědně k plnění doporučených 
kroků a závěrů.  

Nedílnou součástí prevence byla také sociometrická šetření v jednotlivých třídách s důrazem na zjiš-
ťování pozitivních i negativních vazeb mezi jednotlivými žáky, komplexně pak byla zaměřena na školní a 
třídní klima. Z dotazníků nevyplynuly vážnější negativní jevy. Se třídami bylo dále pracováno mimo jiné 
formou preventivních programů na zlepšení vztahů mezi vrstevníky. Velmi se osvědčila spolupráce se 
školní psycholožkou a speciální pedagožkou. 

Ve školním roce se konalo šest výchovných komisí. Záznamy o problémech se žáky byly zaslány na 
OSPOD Hodonín. Závažným jevem se v letošním školním roce stala neomluvená absence žáků. Ve dvou 
případech jsme podali podnět k prošetření – pro podezření ze spáchání trestného činu ve smyslu § 201, 
zákona 40/2009 Sb. na Krajské ředitelství PČR JmK. 

 Výskyt negativních jevů 

- Alkoholismus a kouření – koncem školního roku bylo zjištěno u dvou žákyň šesté třídy kouření 
na toaletách a u dvou žáků sedmého ročníku kouření v areálu školy, 

- Záškoláctví – nárůst oproti předešlým letům především díky dvěma žákyním, kde nebyla 
možná domluva se zákonnými zástupci – důsledkem je nutnost upravit školní řád a stanovit 
přesná pravidla, 

- Kriminalita a delikvence – řešen jeden případ krádeže na mimoškolní sportovní akci, 

- Šikana – řešena 15krát od prvních až po sedmé třídy. Byly objednány a zrealizovány preven-
tivní programy, situace řešena bezodkladně, kontrolována účinnost řešení. Obrovský nárůst ky-
beršikany, která se většinou děje mimo školu, což je pak z legislativního hlediska obtížné vy-
šetřit. Probíráno ve všech vhodných předmětech, na chodbě jsou vyvěšena pravidla pro bez-
pečnou internetovou komunikaci, 

- Vandalismus – poškození zrcadla na toaletách, viník se přišel přiznat, zákonní zástupci se 
finančně podíleli na náhradě škody, 

- Virtuální drogy, ICT – stejně jako u kyberšikany nárůst, obtížně zjistitelné. Řešením je poskyt-
nutí základních informací žákům i jejich zákonným zástupcům na třídních schůzkách, vysvětlo-
vání nebezpečí, 

- Týrání dítěte – Jedenkrát bylo jednáno s matkou ohledně neplnění povinností žákyně druhé 
třídy. Při rozhovoru matka oznámila, že bydlí u přítele, který ji i dceru příležitostně bije, skuteč-
nost nahlášena orgánu Policie ČR a OSPOD. 

 Jednorázové podpůrné aktivity 

- nocování třídních kolektivů ve škole,  
- třídní a družinové vánoční besídky,  
- dvě školy v přírodě, 
- lyžařský výcvik na chatě Oáza v Jeseníkách,  
- návštěvy městské knihovny,  
- Den plný radosti pro všechny děti školní družiny,  
- třídní výlety,  
- Cesta kolem světa – projekt na poznávání jiných zemí na 1. stupni,  
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- návštěva hasičského záchranného sboru,  
- kouzelnická show pro 2. třídy kouzelník Šeklou,  
- divadelní představení „Memento“,  
- účast na mnoha sportovních akcích, atd.  

 Realizované podpůrné programy 

- Jak se chránit v nebezpečných situacích? 
- Buďme kamarádi! 
- Jak správně využívat IT a média? 
- Tajemství husích stop, 
- Život v mediální džungli, 
- Moc slova. 

 

 Neomluvená absence žáků a snížené známky z chování ve školním roce 2017/18 

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.   0   0   0 

2.  8 8   0   0 

3. 53  53 1 1 2   0 

4. 15  15   0   0 

5. 5  5 1 2 3  1 1 

6. 17 250 267 6 4 10 1 3 4 

7. 153 62 215  5 5 2 4 6 

8. 7 44 51 1 3 4  1 1 

9. 44 434 478 1  1  1 1 

celkem 294 798* 1 092 10 15 25 3 10 13 

* Na vysokém počtu neomluvených hodin za druhé pololetí se podílejí především jedna žákyně 6. ročníku 
a jedna žákyně 9. ročníku. Jejich neomluvená absence tvoří 83 % z celkového počtu neomluvených hodin 
všech žáků školy za 2. pololetí. Oba případy byly řešeny podáním podnětu k prošetření – pro podezření 
ze spáchání trestného činu ve smyslu § 201, zákona 40/2009 Sb. na Krajské ředitelství PČR JmK. 

 Shrnutí 

Školní rok 2017/18 byl pro základní školu z hlediska prevence velmi náročný nejen z důvodu zvyšující 
se administrativy. Narůstá verbální agresivita žáků, roste neúcta žáků mezi sebou navzájem, ale i k do-
spělým. Při práci žáků převládá povrchnost a snaha o dosažení osobních zisků bez vynaložení patřičného 
úsilí. Škola se snaží omezit vzájemné napadání a ubližování si dětí na sociálních sítích. Máme však velmi 
omezené prostředky k řešení těchto negativních jevů (programy primární prevence, besedy ve třídách či 
pohovory se žáky a jejich zákonnými zástupci). 

Škola se snaží o to, aby žáci více využívali nabízené mimoškolní aktivity.  

Výraznou pomocí v prevenci je práce školní psycholožky. Její práce je z pohledu školy velmi potřebná, 
prospěšná a důležitá. Hlavní náplní práce školní psycholožky je v současné době individuální práce se 
žáky, jejich zákonnými zástupci a také skupinová práce s třídními kolektivy. Mezi nejčastější důvody pro 
poskytnutí odborné péče školní psycholožkou patří zejména nevhodné chování, výukové problémy, vzta-
hové obtíže nejen v rodině a mezi vrstevníky, ale i v třídním kolektivu. 

Prevence se prolíná veškerou činností na škole. Reaguje vždy na aktuální potřeby jak jednotlivých 
tříd, tak jednotlivců. Vzhledem k průběhu minulého školního roku se v příštím období zaměříme přede-
vším na zlepšení komunikace se zákonnými zástupci problémových žáků, důslednější kontrolu žáků 
s nadměrnou absencí. Upravíme školní řád tak, aby byla nastavena jasná pravidla pro často chybějící 
žáky. 
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g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

datum název semináře hodin osob absolvent 

17.10. Cesty k finanční gramotnosti žáků 8 1 Mgr. Létalová 

17.-19.10. Rozvoj logiky a matematické gramotnosti 16 2 Mgr. Jahodová 

Mgr. Kaprová 

31.10. Ochrana a zabezpečení škol  4 1 PaedDr. Šebesta 

15.11. Podporujeme nadané děti pro budoucnost 3 3 Mgr. Kaprová 

PaedDr. Šebesta 

Mgr. Valuchová 

21.11. Zapojení dítěte do spolurozhodování 5 1 PaedDr. Šebesta 

21.11. Prevence a řešení školní neúspěšnosti 8 1 Mgr. Burianová 

22.11. Rizika chování dětí a mládeže 7 1 Mgr. Kubišová 

28.11. Zabezpečení školy – bezpečí žáků 4 1 Mgr. Fiala 

1.12. Školní metodik prevence na škole 6 1 Mgr. Kubišová 

11.12. Primární prevence užívání tabáku (e-learning) 11 1 Mgr. Čejková 

11.12. Primární prevence užívání alkoholu (e-learning) 11 1 Mgr. Čejková 

12.-13.12. Rozvoj logiky a matematické gramotnosti 16 1 Mgr. Valuchová 

19.-21.1. Horská baseballová klinika 24 1 Mgr. Fiala 

IX.16-I.18 Koordinace v oblasti ICT specializační studium 255 1 Mgr. Pavlíků 

IX.17-II.18 Kurz anglického jazyka 36 1 Mgr. Veselka 

5.3. Nápady pro ŠD a ŠK 4 3 Hubáčková 

Procházková V. 

Štukavcová 

5.3. Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP  
po změně RVP ZV 

6 2 Mgr. Kurzová 

PaedDr. Letnická 

14.3. Čtenářem se člověk nerodí 6 1 Mgr. Maňáková 

9.-16.3. Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokem 
na 1. stupni ZŠ 

16 2 Mgr. Kudrnová 

Mgr. Mlýnková 

4.-5.4. Čtenářská gramotnost 16 2 PaedDr. Letnická 

Mgr. Maňáková 

26.4. Agrese a její řešení 8 1 Mgr. Pavlíků 

X.17-V.18 Funkční studium pro ředitele škol 120 1 Mgr. Pavlíků 

3.5. Hravá angličtina pro 1. stupeň 5 1 Mgr. Veselá 

17.4.-21.5. Čtenářská gramotnost na 1. stupni ZŠ 16 1 Mgr. Pavlíková 

13.6. Jak stanovovat hranice dětem i rodičům 5 1 Mgr. Pavlíková 

18.6. Obtížné rozhovory 5 1 Mgr. Maňáková 

celkem 689 34  

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 
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h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 Údaje o umístění vycházejících žáků 

2017/18 
stav k 30. 6. 2018 

počet 
žáků 

gymnázia SOŠ a SOU 
s maturitou 

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

5. ročník 69  xxx  xxx 15 21,7 %  xxx  xxx 

7. ročník 69  xxx 0   xxx  xxx 2 2,9 % 

8. ročník 40  xxx 0   xxx  xxx 4 10,0 % 

9. ročník 31 7 22,6 %  xxx  xxx 19 61,3 % 5 16,1 % 

celkem 7 0 15 19 11 

Na studijní obory s maturitou odešlo 83,9 % žáků 9. tříd a 21,7 % 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 – olympiáda v anglickém jazyce – Petr Řihák, 7.C 
6. místo – chemická olympiáda – Alena Zemánková, 9.B 
8. místo – fyzikální olympiáda – Denis Slovák, 7.A 

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

 Regionální kola vědomostních soutěží 

chemická olympiáda – Alena Zemánková, 9.B, úspěšný řešitel 

 Okresní kola sportovních soutěží – umístění do 5. místa 

1. místo – plavecké soutěže H3 
1. místo – plavecké soutěže H4 
1. místo – plavecké soutěže D2 
1. místo – plavecké soutěže D4 
2. místo – florbal H2 
2. místo – Mc Donald’s Cup H2 
2. místo – plavecké soutěže D2 
2. místo – plavecké soutěže D3 
2. místo – stolní tenis neregistrovaných H3 
3. místo – malá kopaná H3 
4. místo – basketbal H3 
4. místo – florbal H3 
4. místo – stolní tenis neregistrovaných D3 
4. místo – stolní tenis neregistrovaných D4 
5. místo – malá kopaná H4 
5. místo – nohejbal H4 
5. místo – přespolní běh D4 

Naše škola pořádala okresní kolo v malé kopané H4. 

 Nadregionální sportovní soutěže 

2. místo – Mc Donald’s Cup H2 

Naše škola se v bodování výsledků sportovních soutěží umístila na 2. místě v okrese Hodonín. Soutěží se 
zúčastnilo celkem 39 škol. Zopakovali jsme tak loňské umístění. 
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i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2017/18 neproběhla na naší škole žádná inspekční činnost ani šetření ČŠI. 

j) Základní údaje o hospodaření školy v roce 2017 

Výnosy 
rozpočet - 2017 (poslední schválený) skutečnost 

položka 
hlavní 

činnost 
vedlejší 
činnost 

celkem 
rozpočet 

hlavní 
činnost 

vedlejší 
činnost 

celkem 
skutečnost 

provozní dotace 5 185 600   5 185 600 5 176 480   5 176 480 

vlastní příjmy 3 249 000 921 000 4 170 000 4 127 670 898 265 5 025 935 

dotace z MŠMT 0   0 0   0 

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

dotace ostatní  1 066 200   1 066 200 717 934   717 934 

dotace Kraj 26 600 243   26 600 243 26 579 186   26 579 186 

celkem 32 528 545 991 000 33 519 545 36 713 270 898 265 37 611 535 
 

Náklady 
rozpočet - 2017 (poslední schválený) skutečnost 

položka 
hlavní 

činnost 
vedlejší 
činnost 

celkem 
rozpočet 

hlavní 
činnost 

vedlejší 
činnost 

celkem 
skutečnost 

elektrická energie * 420 000   420 000 420 000  420 000 

plyn * 30 000   30 000 6 688  6 688 

voda * 410 000   410 000 401 000  401 000 

pára * 980 000   980 000 862 780  862 780 

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

odpisy * 171 100   171 100 171 100  171 100 

odpisy budov * 877 800   877 800 877 800  877 800 

mzdy ostatní nepedagog. + 110 200   110 200 110 200  110 200 

mzdy kuchařky + 95 700 298 000 393 700 95 700  95 700 

bazén + 22 000   22 000 22 000  22 000 

mzdy psychologa 218 600   218 600 218 600  218 600 

náklady - dotace 1 066 200   1 066 200 717 934  717 934 

ostatní provoz včetně ŠVP 4 210 000 623 000 4 833 000 5 231 594 896 098 6 127 692 

ŠSK 20 000   20 000 20 000  20 000 

primární prevence 42 200   42 200 39 009  39 009 

učební pomůcky * 177 000   177 000 177 000  177 000 

odpisy budov  112 000   112 000 112 000  112 000 

náklady kraj 26 600 243   26 600 243 26 579 186  26 579 186 

celkem 36 213 043 921 000 37 134 043 36 712 591 896 098 37 608 689 

hospodářský výsledek 679 2 167 2 846 
 

Stav peněžních fondů 

fond 1.1.2017 31.12.2017 

investiční 1 388 031 1 169 534 

rezervní 492 062 755 726 

odměn 40 004 40 004 

kulturních a sociálních potřeb 621 318 566 240 

celkem 2 541 415 2 531 504 
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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 2017/18 

 Projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomorav-
ském kraji III, operační program PMP 

- celkové výdaje na projekt 90 957,30 Kč, spoluúčast školy nebo zřizovatele 0 Kč, 
- z celkové částky je 86 626 Kč na přípravu obědů a 4 331,30 Kč na paušální výdaje, 
- do projektu bylo zapojeno 22 žáků, odebráno bylo 3 670 obědů, 
- zahájení projektu září 2017, ukončení projektu červen 2018. 

 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 ne-

prospěchem a další aktivity pro rozvoj schopností a dovedností žáků, 
- zahájení projektu březen 2017, ukončení projektu červen 2018. 

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

- Celkové výdaje na projekt 21 000 Kč, spoluúčast školy nebo zřizovatele 0 Kč, 
- Z projektu hrazeny náklady na dopravu žáků na bazén a zpět, 
- Zahájení projektu září 2017, ukončení projektu květen 2018. 

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

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

 Projekt Mléko do škol – ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a firmou Laktea. 

 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 Jihomorav-
ském kraji IV, 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 Šablony II, operační program VVV. 

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 před-
pisy  

- 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 2016/17 s přesahem do roku 2018 – zpráva školního psy-
chologa 

Pro nenaplnění minimální přípustné návratnosti dotazníků (85%), nelze dotazník kvantitativně vyhodnotit, 
výsledky by nebyly validní a reliabilní. Byla proto provedena pouze kvalitativní analýza. Sběr dat probíhal ve 
dvou fázích – po prvním sběru dat byla návratnost dotazníků malá, proto i data nedisponovala objektivními 
a plošně uplatnitelnými závěry. První sběr probíhal koncem srpna a začátkem září, druhý v novém roce, 
během měsíců leden – únor 2018. 

Z celkového počtu 34 pedagogů, byla návratnost první SWOT analýze 23 odevzdaných a vyplněných 
dotazníků, což činní 67,64 %. V druhé fázi se zúčastnilo 29 pedagogů. 

Nízká ochota zúčastnit se šetření byla z mého pohledu ovlivněna nepochopením smyslu měření či ne-
dostatečným poskytnutím informací o dotazníku. Jako dalším z důvodů, proč učitelé dotazník vyplnili jen 
velmi neochotně a v dlouhém časovém horizontu může být také strach z důsledků, které by mohly nastat ze 
strany vedení. I přesto, že byla zachována anonymita u každého dotazníků, nikde nefigurovalo jméno učitele. 

Vedení školy by mělo budovat pocit sounáležitosti se sborem, kdy každý učitel bude chápat důležitost 
své role v týmu. Jako nezbytné se jeví, aby učitelé cítili podporu a důvěru ze strany vedení. 

SWOT analýza provedená pro školní rok 2016/17 a následně i s malým přesahem do roku 2018  může 
být odrazovým můstek pro zkvalitnění dílčích oblastí, dále může poskytovat prostor pro odhalení bílých - 
prázdných míst, jako je třeba podpora pro pedagogické pracovníky či jiné. 

 Důraz na oblasti, na které je vhodné se zaměřit 

- přijímání nově příchozích žáků, 
- jednotné řízení školy, 
- podpora a nasazení ze strany školy, 
- vztahy mezi 1. a 2. stupněm, 
- kázeňská opatření, 
- ŠVP, zapojení více učitelů při jeho tvorbě (možnost podílet se), 
- společné vzdělávání. 

 Oblasti, které vyšly z šetření pozitivně 

- zápisy do prvních tříd a organizace výletů, 
- komunikace s asistentkami pedagoga, 
- odborná způsobilost pedagogů, 
- odpovídají používané učebnice ŠVP, 
- učitelé vítají zapojení asistentka pedagoga k žákům s PO 3. stupně. 

 Nejsilnější stránky školy   

- pedagogický sbor,  
- školní družina, 
- možnost vzdělávání pedagogických pracovníků, 
- kvalitní výuka (metody a interaktivnost).  

 Nejslabší stránky školy 

- organizace,  
- nejednotné vedení, 
- nedokončené záležitosti, 
- pozdní informovanost, 
- nedostatečné financování (odměny pro učitele), 
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- materiální zázemí. 

 Doporučené změny na škole   

- větší informovanost o akcích a důležitých událostech,  
- jednotnost vedení + jednotnost u řešení problémů,  
- komunikace vedení s pedagogickým sborem,  
- podpora učitelů od vedení při řešení problémových žáků při jednání s  jejich zákonnými zá-

stupci,  
- jasná pravidla čerpání dovolené, řešení problémů + udělování odměn.      

 Připomínky – možné hrozby  

- nejednotnost vedení školy, 
- malá podpora od školy (vedení) při řešení problémových situací s rodiči žáků, 
- finanční ohodnocení, 
- nedořešení problémů,   
- nepřítomnost ředitele či zástupců.  

 Jsem na škole protože…   

- dobrá pověst školy, 
- dobrý kolektiv (především 1. stupeň),  
- vstřícnost kolegů, 
- nechci změnu. 

V tabulce SWOT analýza jsou souhrnně shrnuta data z obou realizovaných SWOT analýz. Silné 
stránky hovoří o škole jako takové, slabé stránky vedou k možnostem dotahovat věci do konce či se za-
myslet nad propracovanější organizací. Příležitosti dále rozvíjí možnosti, jak minimalizovat či pomoci k zlep-
šení slabých stránek školy. V neposlední řadě v tabulce figurují i jisté hrozby po školu, se kterými je třeba 
také počítat a pracovat na nich. 

SWOT ANALÝZA 

Silné stránky Slabé stránky 

1. zápisy dětí do 1. tříd, organizace škol v přírodě 
a školních výletů, 

2. kvalifikovanost, odborná způsobilost učitelů, 

3. možnosti dalšího vzdělávání, 

4. prostory pro volný čas dětí, 

5. pedagogický sbor, jeho složení, 

6. kvalita výuky, 

7. zapojení asistentek pedagoga u žáků s podpůr-
nými opatřeními (společné vzdělávání), 

8. fungující ŠPP. 

1. přijímání nově příchozích žáků – přestupy během 
školního roku, 

2. nejednotnost vedení, řízení a organizace školy, 

3. nedostatečný přehled o udělování odměn aj. – fi-
nancování, 

4. malá propracovanost systémů předávání infor-
mací mezi všemi stranami – porady, 

5. podpora a nasazení ze strany vedení školy (pře-
devším při jednání učitele s rodiči). 

Příležitosti Hrozby 

1. spolupráce s externími odborníky – organizacemi 
na rozvoj vzdělávání pedagogických pracovníků 
(společné vzdělávání, klima školy), 

2. zapojení školy (potažmo učitelů a žáků) do pro-
jektů prostřednictvím šablon aj., 

1. nesoulad mezi vztahy učitelů na 1. a 2. stupni, 

2. nutnost sestavení jednotného postupu při kázeň-
ských potížích a následných postizích u žáků 
(v současné době pro některé pedagogy zma-
tečný) – nejednotné hodnocení, 
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3. upřesnění – větší jasnost financování a odměn 
pedagogických pracovníků, přehledy, jasné 
normy a pravidla dle ředitele školy, 

4. prezentace školy na venek prostřednictvím zá-
jmových kroužků (baseball, zápas řecko-římský 
aj. 

3. náplň porad a nedokončení záležitostí řešených 
na poradách, 

4. negativní renomé školy z vnějšího prostředí. 

b) Činnost školního psychologa 

Hlavní náplní práce školního psychologa je individuální práce se žáky a jejich rodiči a také s třídním 
kolektivem. 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 ob-
vykle 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 speciálními vzdě-
lávacími potřebami, dále spolupracuje na tvorbě IVP a konzultuje práci s třídami, potažmo se podílí na koor-
dinaci 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, 
- Dětská psychiatrická ambulance / léčebna – návrh na vyšetření, konzultace stavu, 
- 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 

Přínos pro naši školu spočívá jednak v aplikaci preventivních programů pro zlepšování klimatu v jednot-
livých třídních kolektivech, jednak operativní pomocí při řešení zjištěných problémů v chování žáků. Zatímco 
dříve se muselo čekat na vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny, dnes může škola prostřednictvím 
školního psychologa, výchovného poradce a metodika prevence reagovat takřka okamžitě. Operativní způ-
sob řešení je efektivní nástroj, jak předejít problémům s nevhodným chováním žáků. Kromě řešení „školních“ 
problémů pomáhá školní psycholog i s řešením vztahových problémů v rodinách.  

Školní psycholog úzce spolupracuje jak s třídními učiteli, tak i s Pedagogicko-psychologickou poradnou 
Hodonín. Samozřejmostí je spolupráce s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence. Na práci školního 
psychologa oceňuji samostatnost a operativnost, velmi hezký přístup k žákům, snahu dále na sobě pracovat 
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a v neposlední řadě i ochotu být na pracovišti delší dobu nad rámec pracovní doby, pokud to řešení případu 
vyžaduje.  

c) 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, 
- ekosoutěž, 
- malování na chodníku, 
- přírodovědný kvíz, 
- sportovní odpoledne, 
- kuličkyáda, 
- výroba keramických dárků k zápisu do 1. tříd. 

d) 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. 
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e) 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. 

f) 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 spo-
lupráce a komunikace mezi školu a zákonnými zástupci, upevňování sociálního klimatu školy, poskytování 
metodické pomoci učitelům, poskytování metodické pomoci při řešení psychologických a speciálně pedago-
gických 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 2017/18 bylo svoláno šest výchovných komisí k řešení nevhodného chování žáků. 

g) 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 Ekoškola 
je ekologizace provozu školy ve čtyřech oblastech-voda, energie, odpady a vnější a vnitřní prostředí školy. Dále 
se účastníme projektu Ekohraní, který je zaměřen na sběr baterií a starých elektrických spotřebičů.  

V předmětech přírodopis a přírodověda se žáci seznámili s abiotickými, biotickýni životními podmínkami, 
ochranou přírody, orchidejemi Bílých Karpat a problémy životního prostředí.  

Jako každoročně se naše škola zúčastnila Ekojarmarku na pěší zóně, kde se prodávaly výrobky dětí ze 
školních 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 projektového dne na ven-
kovském statku v Kněždubě, kde se seznámili s tradičními zemědělskými činnostmi a zvířaty chovanými na 
farmách. Na škole proběhla jako každoročně soutěž organizovaná Ekotýmem školy o Ekotřídu a dále soutěž ve 
sběru papíru a víček. 

Žáci pečují o areál školy (jarní a podzimní úklid), o květinovou výzdobu školy a rostliny v biotopové zahrádce 
v areálu školy, která slouží k praktickému poznávání rostlin probíraných čeledí v hodinách přírodopisu, přírodo-
vědy a pěstitelských prací.  

V letošním školním roce jsme získali za používání čisticích prostředků s nízkým dopadem na životní pro-
středí od firmy A a B LABORATORIUS DE BIOTEGNOLOGIA titul firma, které záleží na životním prostředí.  
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h) 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. 

i) 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 a dvě učitelky z 1. stupně se zúčastnili odborného semináře pořádaného sdružením Mensa. Další čtyři 
učitelé se zúčastnili v rámci DVPP certifikovaných odborných školení se zaměřením na rozvoj logiky, mate-
matické a finanční gramotnosti žáků. 

Finanční podpora péče o talentované žáky podléhá doporučení ŠPZ s přiznáním podpůrných opatření. 
V minulém školním roce jsme neměli žádného takto diagnostikovaného žáka. 

Podpořili jsme prostorově i materiálně vznik šachového kroužku, který pracuje na naší škole pod názvem 
Enigma.  

j) 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 před-
loženy 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 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 operač-
ního 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. 

k) Realizované úpravy a opravy školy 

 Stavební a venkovní práce 

1. rozšíření dvou oddělení ŠD na úkor bývalých šaten a chodby (1. etapa), 
2. rozšíření dvou oddělení ŠD a kabinetu ŠD na úkor bývalých šaten a chodby (2. etapa), 
3. likvidace dlouhodobě nevyužívaných chladicích boxů v suterénu školy – rozšíření skladovacích 

ploch pro potřeby školy, 
4. rekonstrukce venkovního sportoviště – příprava pro školní baseballový oddíl, 
5. obložení sloupů ve školní jídelně keramickým obkladem, 
6. zhotovení zpevněné plochy pro vstup na venkovní sportoviště – zámková dlažba, 
7. zhotovení zpevněné plochy podél venkovního sportoviště pro parkování vozidel – štěrk, 
8. osazení výdejních okének ve školní jídelně žaluziemi, 
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9. opláštění vodorovného odpadního potrubí z terasy ŠD ve školní jídelně sádrokartonem. 

 Instalatérské práce 

1. rekonstrukce osvětlení osmi tříd na 2. stupni, byla nainstalována moderní LED svítidla, 
2. výměna žárovkových svítidel za zářivková na chodbách školy, zapojení pohybových čidel (vy-

užití zářivkových svítidel demontovaných ve třídách), 
3. rekonstrukce zásuvkových obvodů ve třech třídách v přízemí 1. stupně, 
4. rekonstrukce obkladů a výměna umyvadla ve třídě 7.B, 
5. rekonstrukce chlapeckých pisoárů v obou patrech pavilonu tělocvičen, zapojení pohybových 

čidel, 
6. oprava odpadního potrubí WC v centrální šatně školy. 

 Malířské práce 

1. oprava nátěrů a maleb v budově ve zvýšeném rozsahu, 
2. výmalba osmi tříd po rekonstrukci osvětlení, 
3. výmalba části školní družiny po rekonstrukci. 

 Ostatní práce 

1. výměna PVC podlahy ve třídě v přízemí na 1. stupni, 
2. úpravy klidových center na chodbách pro žáky, 
3. výměna poškozených schodišťových hran, 
4. odborné vyčistění většiny koberců ve třídách a čalouněných židlí ve školní družině, 
5. předepsané revize a po-revizní opravy. 

l) Problémové oblasti školy 

 Elektroinstalace v budovách školy 

Ve školních budovách je původní elektroinstalace z roku 1977 vedená hliníkovými kabely, které 
se postupnou oxidací ztenčují. U šroubových spojů pak narůstá přechodový odpor. Závažným problé-
mem pro moderní informační technologie je skutečnost, že zásuvky 230 V jsou k rozvaděčům připo-
jeny dvoužilným 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.  

 Šindelová střecha nástavby 

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 
konstrukci. 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 imi-
tací tašek. Generální oprava střechy měla proběhnout na jaře, byla odložena na podzim 2018. 

 Podlaha v centrální šatně 

V minulých letech jsme postupně nahradili drátěné šatnové klece uzamykatelnými šatními skříň-
kami. Stav původní dlažby je v nevyhovujícím stavu. Na tuto skutečnost opakovaně poukazuje i zápis 
z prověrky BOZP. 

 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 
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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 11. září 2018 

Pracovní verzi výroční zprávy (bez výsledků klasifikací v náhradním termínu, které probíhaly v září) projednala 
pedagogická rada na svém prvním zasedání 3. září 2018. Konečnou verzi projedná pedagogická rada na svém 
druhém zasedání 19.11.2018. Pokud by pedagogická rada výroční zprávu neschválila, bude informována škol-
ská rada. 

Pracovní verzi výroční zprávy projednala a schválila školská rada na svém druhém zasedání dne 31. srpna 
2018. Konečnou verzi schválila formou per rollam dne 17. září 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


