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Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2016/17 
 

 
 

 

 

 

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 2015 – 2017 

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 2016 

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 25 34 32,772 100 % 

školní psycholog 0 1 1 0,500 100 % 

asistent pedagoga 0 5 5 2,500 100 % 

vychovatel ŠD 0 7 7 6,844 100 % 

vedoucí zájmového útvaru ŠK 3* 2* 5* 0,191 100 % 

provozní zaměstnanci 2 8 10 8,125 xxx 

zaměstnanci školní jídelny 0 15 15 10,251 xxx 

celkem (osoba započtena 1x) 11 61 72 61,183 100 % 

mailto:reditelstvi@zsvancur.cz


Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace 

Výroční zpráva 2016/17 - strana 2 

d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

u zápisu 
zapsáno 

chlapci dívky celkem 

poprvé u zápisu 37 44 81 

po odkladu 12 5 17 

z toho po dodatečném 0 1 1 

celkem u zápisu 49 49 98 

vyřízen odklad 10 7 17 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

ročník třídy žáků 
vzdělávání 
v zahraničí 

prospělo 
s vyznamenáním 

prospělo neprospělo 
bude 

opakovat 

1. 3 68 1 61 (89,7 %) 6 1 1 

2. 3 75  72 (96,0 %) 3   

3. 4 87 1 73 (83,9 %) 14   

4. 3 73 1 52 (71,2 %) 21   

5. 3 65  32 (49,2 %) 32 1 1 

1. stupeň 16 368 3 290 (78,8 %) 76 2 2 

6. 3 68 1 23 (33,8 %) 39 6 3 

7. 2 44 1 11 (25,0 %) 24 9 4 

8. 2 33  15 (45,5 %) 17 1  

9. 2 42  10 (23,8 %) 32   

2. stupeň 9 187 2 59 (31,6 %) 112 16 7 

škola 25 555 5 338 (65,1 %) 188 18 9 

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Popis současného stavu ve škole 

Ve škole se dlouhodobě snažíme o vytvoření klidného a otevřeného psycho-sociálního klimatu, klid-
ného a pozitivního prostředí, ve kterém může dojít k navázání dobrého kontaktu a spolupráce mezi žáky 
a pedagogy. Stejně jako v jiných letech jsme se zúčastnili různých přednášek, besed, exkurzí, divadelních 
představení, atd. Uvědomujeme si, že k rizikovému chování jsou v současné době žáci vedeni větším množ-
stvím faktorů, a proto se snažíme spolupracovat se zákonnými zástupci, různými organizacemi (Městská poli-
cie Hodonín, Spondea, Státní zdravotní ústav Brno, Centrum pro rodinu, ...) a PPP. 

Klima ve škole je poměrně příznivé. Musíme ale konstatovat, že přibylo agresivních projevů žáků přede-
vším na prvním stupni a někdy je obtížné i jednání se zákonnými zástupci problémových žáků, kteří se odmí-
tají smířit s tím, že ve škole se jejich děti chovají jinak než doma. Mezi opakující se negativní jevy můžeme 
zařadit šikanu, kouření a v letošním školním roce i sebepoškozování žáků. Poskytujeme žákům co nejvíce 
informací o problematice všech projevů rizikového chování a snažíme se ošetřit tyto jevy pomocí školního 
řádu. Na pedagogických poradách řešíme i neprospívající žáky. Tyto případy jsou řešeny individuálně, konzul-
tacemi, doučováním a pohovory.  

Na adaptačním kurzu se vzájemně seznámili žáci šestých tříd, což je výhodné z toho důvodu, že z třídních 
kolektivů odešli někteří žáci na víceletá gymnázia a žáci všech tří tříd mají společné některé vyučovací hodiny.  

Do již vytvořeného kolektivu sedmé třídy, se kterou byly v loňském školním roce problémy, přišli noví žáci, 
a proto se této třídě věnovala mimořádná pozornost, aby došlo k jejich vhodné integraci. Díky výborné práci 
třídního učitele i společnému působení všech ostatních vyučujících v současnosti nevykazují nevhodné cho-
vání. K uklidnění přispěl i lyžařský kurz. 

Velice pozitivním faktem je, že neevidujeme žádný případ požívání drog a jiných omamných látek. 
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Informace o případných problémech žáků získáváme ve spolupráci s jednotlivými vyučujícími, vychovatel-
kami školní družiny, kteří jsou v kontaktu se žáky a dlouhodobě sledují jejich chování. Na prvním stupni jsme 
byli nuceni řešit individuální i skupinové vztahové problémy. Na tuto situaci se snažíme reagovat ihned a řešit 
ji ve spolupráci s třídním učitelem, rodiči, vedením školy a výchovným poradcem.  

Ve škole se zaměřujeme na problematiku šikany, kyberšikany a sociální komunikaci i sexuální prevenci. 
Pokud se ve škole vyskytne závažnější problém, řešíme ho ve spolupráci s PPP v Hodoníně nebo Břeclavě. 
Musíme přiznat, že několikrát u nás došlo k situaci, v níž jsme museli žádat o pomoc OSPOD, Policii ČR ap. 

Uvědomujeme si, že případné problémy žáka mohou vyplývat z neutěšené rodinné situace, tělesných, 
zdravotních, či psychických problémů. Z toho důvodu nabízíme žákům pomoc pedagogickou i odpovídající 
pomoc odbornou. Ve škole pracuje výchovný poradce, na kterého se žáci i rodiče mohou obrátit.  

Výchovný poradce, psycholožka i metodik prevence mají vyhrazené konzultační hodiny pro žáky. Žáci se 
se svými problémy mohou obracet na výše jmenované i mimo tyto určené hodiny. Ve škole je instalována 
schránka důvěry, kterou mohou využívat žáci i zákonní zástupci. 

Spolupráce se zákonnými zástupci 

Dlouhodobě pracujeme na zkvalitnění komunikace mezi zákonnými zástupci a pedagogy, ale zatím se 
nám moc nedaří. 

Aktivity pro zákonné zástupce v oblasti prevence – třídní schůzky, osobní konzultace, přednášky, be-
sedy na téma prevence, atd. Některé podpůrné, či preventivní aktivity byly zajištěny ještě dodatečně poté, co 
se ve třídách vyskytly náznaky rizikového chování. Problémem v takových případech jsou „dodací lhůty“ na 
poskytnutí podpůrných opatření ze strany kvalifikovaných organizací. 

Aktivity podporující spolupráci se zákonnými zástupci: 

o školní akademie 
o sběrové akce – papír, víčka 
o atletický čtyřboj,  
o soutěž o nejlepšího zpěváčka družiny 
o vánoční posezení ve školní družině 
o setkání s budoucími prvňáčky 

Ve škole se 2x ročně konají rodičovské schůzky, na nichž mají zákonní zástupci možnost se přímo vy-
jádřit k situaci ve škole, třídě i k problémům jedinců. Stávají se aktivní součástí školního dění. V oblasti pre-
vence přichází ze strany zákonných zástupců velmi málo podnětů. Většinou projednáváme záškoláctví a ne-
prospěch žáků. Není problém zajistit pro třídy preventivní program podle potřeby. Jsou ale velmi dlouhé čekací 
doby a chybí nám především intervenční programy reagující na vzniklé nepříznivé situace. Jediný Klub pro 
děti a mládež Pohoda Hodonín nám aktivně a hlavně bez dlouhých čekacích dob poskytl pomocnou ruku např. 
při sebepoškozování dětí. 
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Neomluvená absence žáků a snížené známky z chování ve školním roce 2016/17 

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.  88 88   0   0 

2.   0   0   0 

3.   0 2  2   0 

4.   0   0   0 

5. 20  20 1  1 1  1 

6.  5 5 2 3 5 1 3 4 

7. 61 20 81 2 3 5 2 3 5 

8.  164* 164   0  1 1 

9. 8 7 15   0   0 

celkem 89 196 285 7 6 13 4 7 11 

* Z počtu 164 neomluvených hodin v 8. ročníku měla jedna žákyně 150 hodin. 

Výskyt rizikového chování ve škole  

 šikana kyberšikana rasismus kouření vandalismus sebepoškozování 

počet 
výskytů 

1. st. 2. st. případů žáků příp. žáků příp. žáků příp. žáků případů žáků 

24 12 2 10 2 4 2 5 1 5 3 7 

Závěr 

Podle plánu preventivních opatření seznámí vyučující žáky s riziky ve svých aprobovaných předmětech 
(výchova ke zdraví, přírodopis, chemie, atd.). Třídní učitelé seznámí žáky s pravidly bezpečného chování před 
každou akcí pořádanou školou.  

V metodickém plánu prevence se zaměříme na: 
- předcházení problémovým vrstevnickým vztahům, 
- zlepšení komunikace mezi žáky, 
- respektování autority, toleranci k odlišnostem, 
- budování zdravého sebevědomí a asertivity, 
- zdravý životní styl. 

Pro zlepšení spolupráce s rodiči se zaměříme na:  
- lepší informovanosti zákonných zástupců v oblasti pomoci problémovým žákům, 
- zapojení zákonných zástupců do řešení konkrétních situací a problémů, 
- vyvozování osobní odpovědnosti rodičů, 
- Minimální preventivní program byl průběžně naplňován a doplňován o další akce v průběhu ce-

lého školního roku.  

Ve škole jsme nejčastěji řešili porušování školního řádu, nevhodné chování ke spolužákům, ale také vyu-
čujícím, vyrušování, drzé a vulgární projevy, nedostatečný prospěch hlavně u žáků na 2. stupni, podezření ze 
záškoláctví a napadení jiných žáků. Podle závažnosti přestupků byla udělena kázeňská opatření včetně sní-
žených známek z chování. Tyto negativní projevy byly vázány na jednotlivce, nejednalo se o větší kolektivy 
žáků. 

V případě potřeby zákonných zástupců, žáků nebo učitelů bude preventivní program na školní rok 
2017/18 v průběhu školního roku modifikován podle aktuální situace. 

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byly proškoleny čtyři vyučující, jak postupovat 
v problémových situacích (viz tabulka v dalším bodu). 
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g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

datum název semináře hodin osob absolvent 

19.9.2016 Obtížné rozhovory 5 1 Mgr. Danuše Kubišová 

X.16-II.17 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 84 1 Vendula Baldriánová 

17.1.2017 Integrované dítě v ZŠ – SPU a SPCh 4 2 Mgr. Jana Kaprová 

Mgr. Petra Trýsková 

15.2.2017 Teaching English: Upper Primary – Aj pro 2. st. 1,5 1 Mgr. Jana Valuchová 

4.4.2017 Práce s krásnou literaturou v praxi 4 1 Světlana Štukavcová 

25.4.2017 Nápady pro práci ŠD a ŠK 4 4 Světlana Štukavcová 

Jana Procházková 

Bc. Jitka Beštová 

Gita Hubáčková 

26.4.2017 Agrese a její řešení 8 1 Mgr. Dagmar Čejková 

celkem  11  

Další vzdělávání poradenských pracovníků 

funkce dosažená úroveň vzdělání 

školní psycholog ukončené VŠ odborné studium 

výchovný poradce ukončené specializační studium  

školní metodik prevence ukončené specializační studium 

koordinátor EVVO samostatná školení a semináře 

koordinátor ŠVP ukončené specializační studium 

koordinátor ICT 1 ukončené specializační studium 

koordinátor ICT 2 probíhá specializační studium 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 Údaje o umístění vycházejících žáků 

2016/17 
stav k 30. 6. 2017 

počet 
žáků 

gymnázia SOŠ a SOU 
s maturitou 

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

5. ročník 65  xxx  xxx 3 4,6 %  xxx  xxx 

7. ročník 44  xxx 0   xxx  xxx 2 4,5 % 

8. ročník 33  xxx 0   xxx  xxx 1 3,0 % 

9. ročník 42 12 28,6 %  xxx  xxx 27 64,3 % 3 7,1 % 

celkem 12 0 3 27 6 

Na studijní obory s maturitou odešlo 92,9 % žáků 9. tříd a 4,6 % žáků 5. tříd.  

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

 Okresní kola vědomostních soutěží – umístění do 5. místa 

2. místo – olympiáda v anglickém jazyce, kategorie 2A – Eva Fučková, 8.B 
2. místo – matematická olympiáda pro 8. třídy – Alena Zemánková, 8.B 
2. místo – matematická pythagoriáda pro 5. třídy – Ondřej Suchánek, 5.B 
2. místo – matematická pythagoriáda pro 6. třídy – Leon Pařízek, 6.A 
3. místo – matematická pythagoriáda pro 8. třídy – Alena Zemánková, 8.B 
3. místo – matematická olympiáda pro 5. třídy – Ondřej Suchánek, 5.B 
4. místo – olympiáda v anglickém jazyce,kategorie 1A – Viktorie Škrobáková, 7.B 

Naše škola pořádala okresní kola biologické olympiády pro ZŠ ve dvou věkových kategoriích. 
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 Okresní kola sportovních soutěží – umístění do 5. místa 

2. místo – basketbal H-4 
2. místo – florbal H-2 
2. místo – stolní tenis registrovaní H3 
2. místo – stolní tenis neregistrovaní D-3 
3. místo – basketbal D-4 
3. místo – florbal H-3 
3. místo – McDonalds Cup H-1 
3. místo – stolní tenis registrovaní H-4 
3. místo – stolní tenis neregistrovaní H-3 
4. místo – přespolní běh D-4 
4. místo – stolní tenis neregistrovaní D-4 
5. místo – stolní tenis neregistrovaní H-4 

 Nadregionální sportovní soutěže 

1. místo – Olympijské hry dětí a mládeže ČR, stolní tenis – Štěpán Brhel, 4.C 

 Baseball – OILERS Hodonín (z 95 % žáci ZŠ Hodonín, Vančurova) 

1. místo v Masters - Supercup – nejrychlejší souhra vnitřního pole v rámci ČR! 
2. místo Z-Cup Brno (největší evropský halový turnaj pro hráče do deseti let) 
3. místo v ČR – Komínská pálka 
3. místo na Moravě – Český baseballový pohár U9 
3. místo v regionu JM a Vysočina – Regionální přebor U7 JIH 
Hráči se dokázali kvalifikovat na všechny finálové turnaje ČBP v kategoriích U8, U10 a dokonce 
i na Mistrovství ČR U11. Mgr. Martin Fiala byl nominován na trenérský objev roku 2016. 

Naše škola se v bodování výsledků sportovních soutěží umístila na 2. místě v okrese Hodonín. Soutěží se 
zúčastnilo celkem 36 škol. Zopakovali jsme tak loňské umístění. 

 Hodnocení hodonínských škol dětským parlamentem 

pořadí škola 
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1. ZŠ Očovská 1,9 1,6 2,1 2,2 3,20 2,14 2,0 2,1 1,6 18,84 

2. ZŠ Vančurova 1,6 2,0 2,5 2,4 2,14 2,07 3,3 1,8 3,0 20,81 

3. ZŠ Mírové nám. 3,2 2,9 2,5 3,1 2,12 4,20 1,8 2,4 3,5 25,72 

4. ZŠ Červené domky 2,0 3,0 2,6 3,4 3,90 2,20 3,1 4,0 3,0 27,20 

5. gymnázium 4,5 4,1 3,9 2,9 2,60 2,50 3,6 3,9 2,4 30,40 

Členové dětského parlamentu hodnotili jednotlivé školy na základě návštěv těchto škol. Hodnocení bylo 
provedeno známkováním ve škále 1 = nejlepší, 5 = nejhorší. Ze známek všech členů se vypočítala průměrná 
známka a ta je uvedena v tabulce.  

Hodnocení školy očima žáků a srovnání s ostatními školami je pro nás velmi přínosné. Z výsledků hodno-
cení si naše škola vybrala dvě prioritní oblasti, ve kterých by se chtěla zlepšit.  

První oblastí je zabezpečení školy – postupně zavádíme čipový přístup žáků a zaměstnanců školy, který 
bude napojen na elektronickou třídní knihu a na docházkový systém pro zaměstnance školy. Pokusně 
jsme po dobu sedmi měsíců ověřovali variantu pracovní pozice vrátný. Mzdové prostředky, které má škola 
k dispozici bohužel neumožňují stálé zavedení této pracovní pozice. 
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Druhou oblastí je vzhled a vybavení kmenových tříd na 2. stupni školy. Chtěli bychom nainstalovat in-
teraktivní techniku do všech tříd i na 2. stupni a třídy vybavit novými učitelskými katedrami s uzpůsobením pro 
ovládání interaktivní techniky a dále skříněmi a skříňkami na uskladnění školních i osobních věcí. 

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2016/17 proběhla na naší škole dvě šetření ČŠI na základě stížnosti zákonných zá-
stupců.  

V prvním případě si zákonní zástupci žáka stěžovali na pochybení školy v posouzení školního úra-
zu jejich syna. V době přestávky jej spolužák několikrát udeřil pěstí do zad. Po přestávce měla třída tělo-
cvik. Napadený žák si na bolest nestěžoval a normálně odcvičil celou hodinu tělocviku. Druhý den přišel 
žák do školy a ani on, ani zákonní zástupci školu neinformovali o tom, že v den incidentu vyhledali lékařské 
ošetření. Na základě těchto skutečností nebyl incident posouzen jako školní úraz a nebyl zaevidován 
v knize úrazů. ČŠI tvrdí, že i banální situace, kdy je podezření, že se může jednat o školní úraz, je třeba 
zaevidovat. Z učitelů se tak ještě více stávají papíroví úředníci. Ze závěrů ČŠI vyvodila škola závěry – roz-
šířila oblast situací, které se evidují v knize úrazů jako školní úrazy. Situace byla projednána pedagogickou 
radou. 

Ve druhém případě si zákonní zástupci žáka stěžovali, na průběh výchovné komise a skutečnost, 
že dle jejich tvrzení jim škola na výchovné komisi nenabídla žádnou možnost řešení. Jedná se o žá-
ka, který k nám přišel na začátku čtvrtého ročníku z jiné základní školy. V této základní škole vystřídal dvě 
třídy a ani s jednou nebyla matka spokojena. Na naší škole byla matka po necelém roce opět nespokojena 
a situaci řešila ČŠI. Žák byl přeřazen do již čtvrtého třídního kolektivu, ale problémové chování žáka se 
znovu opakovalo. Žák nerespektoval pokyny vyučující ani pokyny ředitele školy. Byl vulgární a nezvládal 
své emoce. 

Na výchovné komisi, která trvala více, než tři hodiny jsme poprvé v historii naší školy veřejně přiznali, 
že si s chováním jednoho žáka nevíme rady. Vyzvali jsme matku, aby nám sdělila, jaké metody na jejího 
syna platí a aby se školou více spolupracovala. Matka je učitelkou základní školy, tak jsme jí nabídli varian-
tu, aby byl její syn zbytek školního roku (přibližně dva měsíce) vzděláván formou domácího vzdělávání. 
ČŠI nám vytkla, že dokumenty, které popisují nevhodné chování žáka, nemáme podepsány matkou a není 
tím průkazné, že byla s problémy svého syna seznamována. Podpis matky chybí i na zápisu ze zmiňované 
výchovné komise. Matka totiž odešla i přes výzvu, aby setrvala ve sborovně, než zápis okopírujeme.  

Žák přestoupil na jinou základní školu. Ze závěrů ČŠI vyvodila škola závěry – každý kázeňský přestu-
pek žáka bude zapsán v žákovské knížce s požadavkem podpisu zákonného zástupce. Pokud bude ká-
zeňský přestupek řešen protokolárně, bude zápis šetření zaslán zákonnému zástupci rovněž k podpisu. Si-
tuace byla projednána pedagogickou radou. 

j) Základní údaje o hospodaření školy v roce 2016 

Výnosy 
rozpočet - 2016 (poslední schválený) skutečnost 

položka 
hlavní 

činnost 
vedlejší 
činnost 

celkem 
rozpočet 

hlavní 
činnost 

vedlejší 
činnost 

celkem 
skutečnost 

provozní dotace 5 062 400   5 062 400 5 062 400,00   5 062 400,00 

vlastní příjmy 4 155 000 991 000 5 146 000 4 123 156,00 898 508,23 5 021 664,23 

dotace z MŠMT 0   0 0,00   0,00 

výnosy z odpisů budov 112 000   112 000 112 000,00   112 000,00 

dotace ostatní  85 600   85 600 38 226,00   38 226,00 

dotace Kraj 23 113 545   23 113 545 23 132 773,97   23 132 773,97 

celkem 32 528 545 991 000 33 519 545 32 468 555,97 898 508,23 33 367 064,20 
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Náklady 
rozpočet - 2016 (poslední schválený) skutečnost 

položka 
hlavní 

činnost 
vedlejší 
činnost 

celkem 
rozpočet 

hlavní 
činnost 

vedlejší 
činnost 

celkem 
skutečnost 

elektrická energie * 460 000   460 000 366 146,74 12 688,90 378 835,64 

plyn * 30 000   30 000 30 000,00 6 344,45 36 344,45 

voda * 370 000   370 000 393 495,49 10 876,20 404 371,69 

pára * 980 000   980 000 999 244,40 50 755,60 1 050 000,00 

opravy a údržba * 650 000   650 000 650 000,00 29 737,79 679 737,79 

odpisy * 162 700   162 700 162 700,00   162 700,00 

odpisy budov * 877 800   877 800 877 800,00   877 800,00 

mzdy ostatní nepedagog. + 107 400   107 400 107 400,00   107 400,00 

mzdy kuchařky + 93 200 319 000 412 200 93 200,00 290 323,92 383 523,92 

bazén + 37 500   37 500 17 840,00   17 840,00 

mzdy psychologa 182 900   182 900 182 900,00   182 900,00 

náklady - dotace 85 600   85 600 15 876,00   15 876,00 

ostatní provoz včetně ŠVP 5 057 600 672 000 5 729 600 5 023 968,20 485 936,30 5 509 904,50 

ŠSK 20 000   20 000 20 000,00   20 000,00 

primární prevence 38 300   38 300 28 293,00   28 293,00 

učební pomůcky * 150 000   150 000 150 000,00   150 000,00 

odpisy budov  112 000   112 000 112 000,00   112 000,00 

náklady kraj 23 113 545   23 113 545 23 113 543,97   23 113 543,97 

celkem 32 528 545 991 000 33 519 545 32 344 407,80 886 663,16 33 231 070,96 

hospodářský výsledek 124 148,17 11 845,07 135 993,24 

Škola požádala zřizovatele o převod části hospodářského výsledku ve výši 50 000 Kč do fondu odměn 
a části ve výši zákonných odvodů z částky 50 000 Kč do rezervního fondu. Po schválení převodu požádala 
škola zřizovatele o možnost vyplacení částky 50 000 Kč z fondu odměn jako odměnu učitelům, kteří se podíleli 
na přípravě vystoupení žáků na školní akademii ke čtyřicátému výročí otevření naší 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 2016/17 

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

- celkové výdaje na projekt 85 503,60 Kč, spoluúčast školy nebo zřizovatele 0 Kč 
- z celkové částky je 81 432 Kč na přípravu obědů a 4 071,60 Kč na paušální výdaje 

- do projektu je zapojeno 20 žáků 
- zahájení projektu říjen 2016, ukončení projektu červen 2017 
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 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, 2 asistenti pedagoga, doučování žáků ohrožených 

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

 Projekt Les ve škole, škola v lese – spolupráce 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. 

Projekty předložené školou na další období 

 Projekt Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání (IROP) žadatel Město Hodonín 

- celkové výdaje na projekt cca 9 000 000 Kč, spoluúčast zřizovatele 10 % 

- výtah pro vozíčkáře, obnova PC učebny, pomůcky do fyziky a chemie, nábytek do kabinetů 
a jazykových učeben 

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

 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 Podpora výuky plavání – ve spolupráci s MŠMT. 

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 

o tvorbě kolektivní smlouvy 
o tvorbě rozpočtu čerpání FKSP 
o prověrce BOZP 

  Spolupráce s dalšími partnery 

o Středisko služeb školám – konání výtvarných a keramických seminářů a workshopů, okresní 
kolo biologické olympiády 

o PPP Hodonín a Břeclav, SPC Brno – řešení psychologických problémů žáků  
o Centrum pro rodinu Hodonín – rodinné vztahové problémy žáků 
o Státní zdravotní ústav Brno – preventivní programy 
o OSPOD Hodonín – výchovné komise 
o Klub pro děti a mládež Pohoda Hodonín – spolupráce při řešení krizových situací 
o Městská policie a Policie ČR – projekt Kapka prevence, besedy se žáky 
o Ekocentrum Hodonín – využívání výukových programů 
o ZOO Hodonín – výukové programy 
o MŠ Mozaika Sídlištní 2 – zvládnutí přechodu dětí z MŠ do ZŠ 
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o Městská knihovna a knihovna Brandlova – besedy nad knihou pro žáky školy 
o Dům kultury Hodonín – návštěva divadelních představení pro děti, školní akademie 
o Galerie výtvarného umění Hodonín – výukové programy a návštěvy expozic 
o Masarykovo muzeum Hodonín – výukové programy a návštěvy expozic 
o HZS Hodonín – besedy se žáky o prevenci v požární oblasti 
o Tespra Hodonín – péče o areál školy, sběr druhotných surovin, sběr nebezpečného odpadu 
o Dětský parlament – spolupráce na projektech parlamentu 
o Stacionář ve Veselí nad Moravou – sběr a předání víček z PET lahví 

 

 

 

 

 

 

Část II. 
Ostatní údaje 

a) Činnost školního psychologa 

Hlavní náplní práce školního psychologa je individuální práce se žáky a jejich rodiči a také s třídním ko-
lektivem. 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 (VP) a metodikem prevence (MP) 

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 probí-
há 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 
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, konzultace zpráv z PPP, realizace intervenč-
ních programů pro třídy 

 SVP – výměna informací před pobytem a po něm 

 Dětská psychiatrická ambulance, případně psychiatrická léčebna – návrh na vyšetření, konzul-
tace 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. 
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Hodnocení školního psychologa 

Přínos pro naši školu spočívá jednak v aplikaci preventivních programů pro zlepšování klimatu 
v jednotlivých 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 prostřed-
nictvím školního psychologa, výchovného poradce a metodika prevence reagovat takřka okamžitě. Operativní 
způsob řešení je efektivní nástroj, jak předejít problémům s nevhodným chováním žáků. Kromě řešení „škol-
ních“ 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 
a v neposlední řadě i ochotu být na pracovišti delší dobu nad rámec pracovní doby, pokud to řešení případu 
vyžaduje.  

b) Školní družina 

Ve školní družině pracovalo 210 žáků rozdělených do sedmi oddělení.  

Zájmové kroužky 

- 2x sportovní kroužek pro 1. a 2. třídy 
- výtvarný kroužek pro 1. třídy 
- výtvarný kroužek pro 2. třídy 
- dovedné ruce pro 3. a 4. třídy 
- keramický kroužek pro 1. třídy 
- keramický kroužek pro 2. třídy 
- keramický kroužek pro 3. třídy 
- dramatický kroužek pro 1. – 4. třídy 
- 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 
- vánoční zpívání u stromečku a silvestrovská diskotéka 
- 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 
- atletické závody 
- kuličkiáda 
- vystoupení kouzelníka 
- výroba keramických dárků k zápisu do 1. tříd 
- výroba pamětních medailí k 40. výročí otevření naší školy 
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c) 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  

d) Školní sportovní klub 

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

e) Výchovné poradenství 

Poradenská činnost 

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

Na škole pracuje školní poradenské pracoviště – ve složení výchovný poradce, metodička prevence, škol-
ní psycholog – neformální spolupráce zaměřená na prohlubování a zlepšení spolupráce a komunikace mezi 
školu a zákonnými zástupci, upevňování sociálního klimatu školy, poskytování metodické pomoci učitelům, 
poskytování metodické pomoci při řešení psychologických a speciálně pedagogických problémů 

Metodická a informační činnost 

 evidence žáků se SPU, SPCH, talentovaných žáků 

 příprava výchovných komisí ve spolupráci s ředitelem školy, třídním učitelem, metodikem prevence, 
školním psychologem, pracovnicí OSPOD. 

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

 evidence neomluvené absence žáků a její pravidelné hlášení na OSPOD 

 spolupráce s vyučujícími při vytváření individuálních vzdělávacích plánů  

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

f) Environmentální výchova EVVO  

Naše škola se zabývá ekologickými aktivitami již řadu let. Žáci pracují na ekologických projektech ekolo-
gického 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 spotřebi-
čů.  

Jako každoročně se naše škola zúčastnila Ekojarmaku 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 a šestých tříd se zúčastnili zábavné 
přednášky o třídění odpadu Tonda Obal na cestách a žáci osmých a devátých tříd přednášky o Hodonínské 
dúbravě, na které se seznámili s rostlinami, ptáky a hmyzem této oblasti. Na škole proběhla jako každoročně 
soutěž organizovaná Ekotýmem školy o Ekotřídu a dále soutěž ve sběru papíru. V letošním roce jsme nasbíra-
li 55 495 kg. Také pokračoval sběr víček, v letošním roce nasbírali naši žáci 42 pytlů víček, z toho 30 pytlů tj. 
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395 kg pro děti ze Stacionáře ve Veselí nad Moravou. Ze získaných peněz jim budou zakoupeny sportovní 
pořeby a hračky. 

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

Na podzim tohoto školního roku jsme skončili práci na tříletém projektu EUTONET 50/50 max, kterého 
jsme se zúčastnili jako jedna ze sedmi škol v České republice. Tento mezinárodní projekt je podporován pro-
gramem IEE (Inteligentní Energie pro Evropu) a je zaměřen na efektivní využití energie na škole, redukci plýt-
vání vody a odpadu. Projekt, který je realizován na 500 školách ze 14 zemí Evropy, probíhá ve spolupráci 
s Městem Hodonín a se strategií úspor pomáhá škole firma TOP-ENVI tech. s.r.o. z Brna, která se zabývá 
komplexními službami v oblasti environmentální ochrany a energetiky. Hlavní myšlenkou projektu bylo podpo-
řit u žáků spoluzodpovědnost za stav životního prostředí.  

V průběhu projektu byla vyhlášena soutěž O pohár TET, ve které se naše škola umístila na prvním místě. 
Na závěr projektu věnovala firma Top-Envi Tech. naší škole digitální teploměr, luxmetr a přístroj na měření 
spotřeby energie. Současně vypracovala ve spolupráci s energetickým týmem návrh na úsporu spotřeby vody 
na škole.  

g) 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 

h) Péče o talentované žáky 

Děje se tak individuální přípravou na všechny olympiády a soutěže a dále diferenciací v jazycích 
a matematice na 2. stupni. Talentované žáky zařazujeme do našich projektů. 

i) Péče o zaostávající a problémové žáky 

Se všemi žáky, kteří vykazují tělesné nebo vývojové poruchy pracují učitelé podle individuálních plánů. 
Plány byly předloženy rodičům, jejich spolupráce je v těchto případech nezbytná. Dále na škole pracují dva 
dyslektické kroužky. Vyskytne-li se závažnější porušení školního řádu, kontaktujeme rodiče a snažíme se 
situaci řešit. Nejzávažnější případy řešíme svoláním výchovné komise, které se ze strany školy účastní 
třídní učitel, výchovný poradce a ředitel. K jednání jsou zváni rodiče, zástupce Města Hodonín zodpovědný 
za práci s rodinami a psycholog.  

Pro financování doučování žáků ohrožených neprospěchem využívá škola projektu Šablony z operač-
ního programu VVV.  
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j) Realizované úpravy a opravy školy 

 Stavební a venkovní práce 

- rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni a školní jídelně, v režii odboru IaÚ 
- oprava chodníku před školou v rámci revitalizace sídliště, v režii odboru IaÚ 
- rekonstrukce venkovního sportoviště – příprava pro školní baseballový oddíl 
- oprava asfaltové plochy pro dopravní hřiště, v režii odboru IaÚ 
- rekonstrukce výdejního okénka ve školní jídelně 

 Instalatérské práce 

- rekonstrukce osvětlení sedmi tříd, byla nainstalována moderní LED svítidla 
- přidání svítidel do místnosti bývalého bufetu a centrální šatny – využití zářivkových svítidel 

z rekonstruovaných tříd 
- výměna čidel pro spínání osvětlení chodby v pavilonu tělocvičen a v centrální šatně 
- oprava odpadního potrubí WC v pavilonu tělocvičen 
- oprava dešťového svodu, který vede středem budovy 1. stupně 

 Malířské práce 

- oprava nátěrů a maleb v budově ve standardním rozsahu 
- výmalba sedmi tříd po rekonstrukci osvětlení 
- výmalba školní kuchyně po rekonstrukci vzduchotechniky. 

 Ostatní práce 

- instalace čipového systému pro přístup do budovy tělocvičen 
- přestěhování kanceláře zástupkyně ředitele do kanceláře školní psycholožky, důvodem hluk 
- přestěhování kanceláře školní psycholožky do kabinetu pro 3. třídy 
- přestěhování pomůcek z kabinetu pro třetí třídy do nových skříní na chodbě 
- přestěhování žákovské knihovny z náhradních prostor do bývalé kanceláře zástupkyně pro 1. 

stupeň 
- příprava náhradních prostor žákovské knihovny na uskladnění pomůcek z kabinetu pro 1. a 2. 

třídy, čeká se na pořízení nových regálů do skladu školní kuchyně 
- odborné vyčistění většiny koberců ve třídách a čalouněných židlí ve školní družině 
- předepsané revize a po-revizní opravy 

k) 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. Závaž-
ným problémem pro moderní informační technologie je skutečnost, že zásuvky 230 V jsou 
k rozvaděčům připojeny 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 vaz-
níkovou 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 imitací tašek.  
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 Podlaha v centrální šatně 

V minulých letech jsme postupně nahradili drátěné šatnové klece uzamykalnými šatními 
skříňkami. Stav původní dlažby je v nevyhovujícím stavu. Na tuto skutečnost opakovaně pouka-
zuje i zápis z prověrky BOZP. 

 

V Hodoníně dne 31. srpna 2017 

Výroční zprávu projedná pedagogická rada na svém zasedání dne 4. září 2017. Pokud by pedagogická rada 
výroční zprávu neschválila, bude informována školská rada. 

Výroční zprávu projednala a schválila školská rada na svém zasedání dne 31. srpna 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


