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Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2015/16 
 

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 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 

zástupkyně ředitele Mgr. Martin Fiala, zástupce statutárního orgánu 

e-mail reditelstvi@zsvancur.cz 

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 2013 

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

kategorie muži ženy fyzických přepočtených odb. způsobilých 

učitel 8 24 32 30,636 100 % 

školní psycholog 0 1 1 0,500 100 % 

asistent pedagoga 0 3 3 1,500 100 % 

vychovatel ŠD 0 7 7 6,072 100 % 

vedoucí zájmového útvaru ŠK 0 1 1 0,050 100 % 

provozní zaměstnanci 2 8 10 8,125 xxx 

zaměstnanci školní jídelny 0 15 15 10,251 xxx 

celkem 10 59 69 57,134 100 % 

d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

u zápisu 
zapsáno odklad 

chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem 

poprvé 41 32 73 13 4 17 

po odkladu 8 8 16    

z toho po dodatečném 0 0 0    

celkem u zápisu 49 40 89 13 4 17 

nastoupí 1.9.2016 36 36 72    
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e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

ročník třídy žáků 
vzdělávání 
v zahraničí 

prospělo 
s vyznamenáním 

prospělo neprospělo 
bude 

opakovat 

1. 3 75  73 (97,3 %) 2   

2. 4 88 1 80 (90,9 %) 8   

3. 3 73 1 67 (91,8 %) 5 1 1 

4. 3 66  40 (60,6 %) 26   

5. 3 74 1 39 (52,7 %) 34 1 1 

1. stupeň 16 376 3 299 (79,5 %) 75 2 2 

6. 2 43 1 15 (34,9 %) 25 3 3 

7. 2 40  13 (32,5 %) 22 5 5 

8. 2 44  16 (36,4 %) 28   

9. 2 36  11 (30,6 %) 23 2  

2. stupeň 8 163 1 55 (33,7 %) 98 10 8 

škola 24 539 4 354 (65,7 %) 173 12 10 
 

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

V letošním školním roce jsme v preventivním programu vycházeli především z mapování situace v roce 
minulém. Plán jsme zaměřili na vedení žáků ke zdravému životnímu stylu, k podpoře jejich osobnostního 
a sociálního rozvoje a vytváření zdravého klima ve škole. Snažili jsme se vytvořit podmínky pro efektivní řeše-
ní problémů žáků a docílit lepší spolupráci s rodiči. Program definoval krátkodobé a dlouhodobé cíle v oblasti 
prevence sociálně – patologických jevů. Žákům byla nabídnuta široká škála volnočasových aktivit. 

     Na vzniku MPP se podíleli pedagogičtí pracovníci ve spolupráci s vedením školy. Rizikové problémy byly 
probírány v jednotlivých předmětech podle potřeby a situace, především však v hodinách občanské výchovy 
a výchovy ke zdraví (závislosti, šikana, násilí a kriminalita, vandalismus, tolerance, sekty, rasismus a extré-
mismus, kyberšikana a záškoláctví). Při zjištění závažnějších problémů jsme spolupracovali jednak 
s OSPODem, PPP Hodonín, Státním zdravotním ústavem Brno, Policií ČR a jinými odbornými partnery 
z oblasti prevence. Žákům byla nabídnuta široká škála volnočasových aktivit. 

Aktivity pro žáky 

třída název aktivity termín spolupráce 

1.třídy Jsi on-line, Zdravý zoubek říjen, únor Státní zdrav. ústav 

2.třídy Zdravý zoubek, minimalizace šikany, vztahy mezi dětmi únor, březen, 
červen 

Státní zdrav. ústav, 
městská policie,  
charita Hodonín 

3.třídy Kurz první pomoci duben Státní zdrav. ústav 

4.třídy Kurz první pomoci, dopravní výchova duben, květen Státní zdrav. ústav 

5.třídy Jsi on-line, prevence práce s mobilem, počítačem 
kurz první pomoci, prevence úrazů 

říjen, duben Státní zdrav. ústav 

6.třídy Adaptační kurz, čas proměn. Dospívání, vztahy v rodině,  
protipožární prevence, Faceloock – problematika vrstevnických 
vztahů, Jak se nestát závislákem 

září, říjen,  
květen  

psycholožka školy  
St. zdrav. ústav, 
Klub Pohoda,  

7.třídy Já a moje já, návštěva K-centra (protidrogová tématika),  
Kyberšikana (bezpečně na internetu), Jak se nestát závislákem, 
Nejčastěji užívané drogy 

říjen, březen, 
květen,  
červen 

Státní zdrav. ústav 
Klub Pohoda 

8.třídy Zásady výživy, emoce a komunikace, kyberšikana  
(bezpečně na internetu),  
poruchy stravování, Hrou proti AIDS 

říjen, únor,  
květen,  
červen 

Státní zdrav. ústav 
Klub Pohoda 

9.třídy Sexuální výchova – Bát či nebát se, Faceloock – problematika 
vrstevnických vztahů, Hrou proti AIDS 

 Státní zdrav. ústav 
Klub Pohoda 
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Mimo účasti na preventivních programech navštěvovali žáci knihovnu, kde pracovali jednak na rozvíjení 
čtenářské gramotnosti nebo probírali „žhavá témata“, se kterými se ve třídě setkali. Účastnili se divadelních 
představení, výchovných koncertů, návštěv kina, galerie a Ekocentra. Mimo to absolvovala většina dětí školní 
výlety a čtvrté třídy pobyt v přírodě. Sedmé třídy se zúčastnily lyžařského zájezdu. Je třeba vzpomenou také 
úspěchy dětí na soutěžích a olympiádách, za zmínku stojí druhé místo našich dětí ve sportovních soutěžích ze 
36 soutěžících škol.  

Hned začátkem roku bylo provedeno školení pedagogických pracovníků na téma „Můžu za to já“ aneb Jak 
obrátit třídu proti sobě. 
 
Mapování nežádoucích jevů: 

- „Měkké drogy“ – jedna z žaček sedmé třídy přinesla do školy marihuanu, aby se ostatním „pochlubi-

la“. Řešeno podle standartních postupů, domluvou a oznámením matce. Vzhledem k dalším přestup-

kům byla žákyně hodnocena sníženou známkou z chování. 

- Šikana – nahlášena jednak rodiči, oznámena pomocí Schránky důvěry a vypozorována třídními učiteli. 

V letošním školním roce řešena jak na II. stupni, tak na I. stupni, jednalo se především o psychickou 

šikanu. Stále častěji se ve třídách vyskytují žáci, kteří se nedokáží sami začlenit do kolektivu, jsou 

uzavření, s ostatními ve třídě se nebaví a vyhýbají se jim. Nechtějí spolupracovat a záměrně provokují 

ostatní. Tím vznikají problémy a tendence šikany. Abychom tyto jevy eliminovali a předešli tak zhorše-

ní mezilidských vztahů, klimatu ve škole, narušení třídních kolektivů, řešili jsme jednotlivé případy ve 

spolupráci s vedením školy, výchovnou poradkyní a psycholožkou školy. Na druhém stupni jsme vy-

hlásili soutěž „Stop šikaně“ a z nejlepších prací vytvořili nástěnku pro ostatní a vyhodnotili nejlepší vý-

tvarníky. Jednali jsme s rodiči, někteří z agresorů byli potrestáni jednak sníženou známkou z chování 

a jeden z nich byl umístěn ve výchovném ústavu.  Ne ve všech případech jsme byli úspěšní, takže 

především toto téma se stane hlavním bodem prevence na příští školní rok.  

- Kyberšikana – V poslední době se setkáváme i s kyberšikanou, tj. zneužíváním informačních techno-

logií - slovním napadáním prostřednictvím internetu (nejčastěji facebook), psaním textových zpráv na 

mobilu, vyvěšováním a zveřejňováním fotografií bez souhlasu dotyčné osoby na internetu. Nahlášena 

byla samotnými žáky a nejdříve jsme zmapovali konkrétní případy a odhadli situaci. Po domluvě, be-

sedách ve třídách kde se objevila, jsme objednali program pro žáky šestých a osmých tříd, seznámili 

je se závažností, upozornili žáky na pravidla školního řádu a především na úctě k druhým 

a v hodinách jsme se snažili posílit empatii mezi žáky a začlenili jsme téma do výuky 

- Záškoláctví – způsob omlouvání nepřítomnosti žáka a řešení neomluvené nepřítomnosti pravidelně 

projednáván s rodiči, stále častěji rodiče kryjí své děti a nechávají je bez zjevné příčiny doma. Počet 

hodin narostl v průběhu šk. roku díky žákyni (244 neomluvených hodin), která k nám přišla z jiné školy 

a díky psychickým problémům přestala do školy docházet. Projednáváno na výchovné komisi, později 

s OSPODem. V současné době umístěna do výchovného ústavu. Podle počtu neomluvených hodin 

byli žáci postihování kázeňsky.  

- Vandalismus – řešen 2x na začátku školního roku. Besedy se žáky na chodbě kde k vandalismu do-

cházelo, probíráno na rodičovských schůzkách, na WC umístěny tabulky s upozorněním na důležitost 

zachování pořádku a čistoty.  Měli jsme nepodložené podezření na jednoho problémového žáka sed-

mé třídy. Po jeho odchodu na speciální školu poškozování majetku ustalo. 

- Týrání dítěte – v jednom případě jsme díky podezření na týrání žáka kontaktovali odborníky a projed-

nali s rodiči za přítomnosti pracovnice OSPODu. 

- Poruchy příjmu potravy – na základě upozornění některých žáků jsme si všimli, že některé žákyně 

osmých a devátých tříd kladou nadměrně důraz na své vnějškové hodnoty a orientují se na jednodu-

ché řešení – omezení stravování. Na základě pozorování jsme s děvčaty promluvili, udělali jim ná-
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stěnku s vhodnými informacemi a navázali kontakt se zákonnými zástupci, se kterými jsme vzniklý 

problém projednali. Znovu jsme objednali preventivní program zaměřený na zdravou výživu a na mož-

né zdravotní potíže spojené se špatným stravováním. 

Třídními učiteli je poukazováno především na neplnění školních povinností, nesoudržnost kolektivů a vy-
čleňování jednotlivců, nerespektování autorit, zvyšující se agresivitu dětí a používání vulgarismů mezi žáky. 
V jednotlivých případech se objevují krádeže, tendence šikany žáků. Jako reakci na učiněná zjištění plánuje-
me v příštím školním roce zkvalitnit práci třídních učitelů a nadále spolupracovat se subjekty, které se na ře-
šení problémů podílejí. Pokusíme se zkvalitnit spolupráci s rodiči. Prevenci zaměříme na rizikové oblasti, které 
nám dělaly potíže v minulém školním roce.  

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

datum název semináře hodin osob absolvent 

5.11.2015 Základy Hejného vyučovací metody 4 1 Mgr. Eva Veselá 

18.-19.11. 
2015 

Digitální technologie ve výuce – 
Praktické využití ve školách 

12 2 Mgr. Martin Fiala 
Mgr. Andrej Pavlíků 

31.12.2015 Angličtina 20 16 Mgr. Dagmar Čejková 
Mgr. Alice Flodrová 
Mgr. Šárka Chludilová 
Mgr. Zdeňka Jahodová 
Mgr. Kristína Kudrnová 
Mgr. Beata Kulyková 
Mgr. Jaroslava Kurzová 
PaedDr. Zuzana Letnická 
Mgr. Kateřina Maňáková 
Mgr. Andrea Pavlíková 
Ing. Radka Rzeszutková 
Mgr. Alena Štípská 
Mgr. Magda Vágnerová 
Mgr. Jana Valuchová 
Mgr. Eva Veselá 
Mgr. Marek Veselka 

31.12.2015 Němčina 20 1 Mgr. Danuše Kubišová 

18.1.2016 Jak si „znepřátelit“ třídu 6 19 Mgr. Dagmar Čejková 
Mgr. Daniela Burianová 
Mgr. Alice Flodrová 
Mgr. Šárka Chludilová 
Mgr. Marie Imrichová 
Mgr. Jana Kaprová 
Mgr. Danuše Kubišová 
Mgr. Kristína Kudrnová 
Mgr. Jaroslava Kurzová 
Mgr. Andrea Pavlíková 
Mgr. Kateřina Maňáková 
Mgr. Blanka Mlýnková 
Ing. Radka Rzeszutková 
Mgr. Petra Trýsková 
Mgr. Magda Vágnerová 
Mgr. Jana Valuchová 
Mgr. Eva Veselá 
Mgr. Marek Veselka 
Mgr. Pavel Zemánek 
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22.-24.1. 
2016 

XVI. Horská baseballová klinika 16 1 Mgr. Martin Fiala 

4.2.2016 Nápady pro práci ŠD a ŠK 4 3 Jitka Beštová 
Gita Hubáčková 
Vladimíra Procházková 

30.3.2016 Náprava SPU prakticky 6 1 Mgr. Kateřina Maňáková 

27.4.2016 Matematika nás baví 4 1 Mgr. Eva Veselá 

5.5.2016 Angličtina – Jak učit slovíčka, slovní zásoba 4 1 Mgr. Eva Veselá 

13.5.2016 Angličtina pro učitele 60 1 Mgr. Kateřina Maňáková 

16.6.2016 Šablony pro MŠ a ZŠ 5 1 Mgr. Martin Fiala 

Část seminářů byla financována z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem České republiky. 
Název projektu: Cizojazyčné vzdělávání v Hodoníně 
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1583 

Další vzdělávání poradenských pracovníků 

výchovný poradce ukončené specializační studium  

školní metodik prevence ukončené specializační studium 

koordinátor EVVO samostatná školení a semináře 

koordinátor ŠVP ukončené specializační studium 

koordinátor ICT ukončené specializační studium 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 Údaje o umístění vycházejících žáků 

2015/16 
stav k 30. 6. 2016 

počet 
žáků 

gymnázia SOŠ a SOU 
s maturitou 

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

5. ročník 74  xxx  xxx 5 6,8 %  xxx  xxx 

8. ročník 46  xxx 0   xxx  xxx 1 2,2 % 

9. ročník 36 5 13,9 %  xxx  xxx 27 75,0 % 4 11,1 % 

celkem 5 0 5 27 5 

Na studijní obory s maturitou odešlo 88,9 % žáků 9. tříd a 6,8 % 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 (-1 žák = 1 žák * 4 školní roky * -25 000 Kč = -100 000 Kč pouze na hrubé mzdy). Odchod pěti žáků tedy 
představuje finanční ztrátu 500 000 Kč. 

Vztahové problémy na začátku 6. ročníku řešíme pořádáním třídenních pobytových adaptačních kurzů, za 
přítomnosti školního psychologa a třídních učitelů.  

 Okresní kola vědomostních soutěží – umístění do 10. místa 

2. místo – Přírodovědný klokan – Jan Zemánek, 9.B 
3. místo – Přírodovědný klokan – Petra Hubíková, 9.B 
6. místo – Chemická olympiáda – Jan Zemánek, 9.B 

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

 Okresní kola sportovních soutěží – umístění do 5. místa 

1. místo – bowling HD-3 
2. místo – bowling HD-4 
2. místo – basketbal D-4 
2. místo – Pohár rozhlasu D-3 
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2. místo – vybíjená D-2 
3. místo – basketbal H-4 
3. místo – stolní tenis neregistrovaných H-3 
3. místo – stolní tenis neregistrovaných H-4 
3. místo – stolní tenis neregistrovaných D-3 
4. místo – basketbal H-3 
4. místo – přespolní běh D-3 
4. místo – stolní tenis neregistrovaných D-4 
4. místo – vybíjená H-2 
5. místo – malý florbal H-3 

 Regionální a republiková kola sportovních soutěží 

 2. místo – baseballový turnaj Olympijských her mládeže v Trnavě 

 Naše škola se v bodování výsledků sportovních soutěží umístila na 2. místě v okrese Hodonín. 

Soutěží se zúčastnilo celkem 36 škol.  

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2015/16 proběhlo na naší škole šetření ČŠI na základě stížnosti rodičů na nedosta-
tečné zabezpečení bezpečného prostředí pro jejich děti a nevhodné chování jednoho žáka ke spolužákům 
a stížnosti rodičů tohoto žáka na nedostatečné zabezpečení bezpečného prostředí pro jejich syna. Ze zá-
věrů ČŠI vyvodila závěry jak škola, tak i zřizovatel školy. Škola přijala opatření k nápravě situace, která by-
la předmětem stížnosti rodičů.  

j) Základní údaje o hospodaření školy v roce 2015 

Výnosy 
rozpočet - 2015 (poslední schválený) skutečnost 

položka 
hlavní 

činnost 
vedlejší 
činnost 

celkem 
rozpočet 

hlavní 
činnost 

vedlejší 
činnost 

celkem 
skutečnost 

provozní dotace 5 589 200   5 589 200 5 028 851,44   5 028 851,44 

vlastní příjmy 2 956 000 950 000 3 906 000 3 679 904,39 921 646,17 4 601 550,56 

dotace z MŠMT 1 096 800   1 096 800 1 084 975,25   1 084 975,25 

výnosy z odpisů budov 89 300   89 300 89 289,00   89 289,00 

dotace ostatní - Cloud 0   0 594 400,00   594 400,00 

dotace Kraj 20 853 000   20 853 000 21 003 985,87   21 003 985,87 

celkem 30 584 300 950 000 31 534 300 31 481 405,95 921 646,17 32 403 052,12 

  

Náklady 
rozpočet - 2015 (poslední schválený) skutečnost 

položka 
hlavní 

činnost 
vedlejší 
činnost 

celkem 
rozpočet 

hlavní 
činnost 

vedlejší 
činnost 

celkem 
skutečnost 

elektrická energie * 560 000   560 000 368 100,90 13 302,80 381 403,70 

plyn * 30 000   30 000 30 000,00 5 457,90 35 457,90 

voda * 315 000   315 000 345 604,03 10 862,05 356 466,08 

pára * 982 200   982 200 1 051 229,05 48 770,95 1 100 000,00 

opravy a údržba * 1 030 000   1 030 000 1 030 000,00 9 724,07 1 039 724,07 

odpisy * 262 500   262 500 262 500,00   262 500,00 

odpisy budov * 776 200   776 200 776 200,00   776 200,00 

mzdy ostatní nepedagog. + 103 300   103 300 103 300,00   103 300,00 

mzdy kuchařky + 89 300 296 000 385 300 89 300,00 297 925,00 387 225,00 
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bazén + 37 500   37 500 37 500,00   37 500,00 

mzdy psychologa 187 000   187 000 187 000,00   187 000,00 

spec. vzdělávání pedagog.  1 096 800   1 096 800 1 678 663,25   1 678 663,25 

ostatní provoz včetně ŠVP 4 055 900 654 000 4 709 900 4 313 392,98 535 182,63 4 848 575,61 

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

primární prevence 38 600   38 600 37 630,00   37 630,00 

učební pomůcky * 147 000   147 000 147 000,00   147 000,00 

náklady kraj 20 853 000   20 853 000 21 003 985,74   21 003 985,74 

celkem 30 584 300 950 000 31 534 300 31 481 405,95 921 225,40 32 402 631,35 

hospodářský výsledek       0,00 420,77 420,77 

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 

 Projekt Cloud je budoucnost vzdělávání (výzva 51 - tablety do škol)  

- celkové výdaje na projekt 674 800 Kč, spoluúčast školy nebo zřizovatele 0 Kč 

- naše škola je partnerem ZŠ Bučovice 
- zahájení projektu říjen 2014, ukončení projektu září 2015 

 Projekt Cizojazyčné vzdělávání v Hodoníně (výzva 56) 

- celkové výdaje na projekt 654 582 Kč, spoluúčast školy nebo zřizovatele 0 Kč 
- zahraniční jazykové kurzy na Maltě pro 8 učitelek a v Anglii pro 10 žáků 
- zahájení projektu červenec 2015, ukončení projektu prosinec 2015  

 Projekt Rozvoj jazykových a technických dovedností (výzva 57) 

- celkové výdaje na projekt 418 730 Kč, spoluúčast školy nebo zřizovatele 0 Kč 
- obnova vybavení školních dílen, vzdělávání učitele dílen a blended learningové jazykové kur-

zy pro 15 učitelů a 40 žáků 
- zahájení projektu říjen 2015, ukončení projektu prosinec 2015  

 Projekt Euronet 50/50  
- žáci školy se podílí na hledání úspor energie v provozu naší školy 
- z prokazatelných úspor energie, které vznikly díky návrhům a opatřením ze strany žáků se 

50% vrátí do školy a žáci budou mít možnost ovlivnit, jakým způsobem budou tyto prostředky 
ve škole využity 

- naše škola byla vyhodnocena jako nejlepší v České republice 

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

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

  Spolupráce s dalšími partnery 

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

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 
o Městská knihovna a knihovna Brandlova – besedy nad knihou pro žáky školy 
o Dům kultury Hodonín – návštěva divadelních představení pro děti 
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 

 

 

 

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 
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 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, návštěva tříd, 
náslech v hodině 

 

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 a preventisty sociálně patologických jevů 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 preventistkou sociálně patologických jevů. 
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, pokud to řešení případu vyžaduje, 
než je pracovní doba.  

V červnu 2016 odešla školní psycholožka na mateřskou dovolenou. Na základě výběrového řízení byla na 
zástup za mateřskou dovolenou přijata nová školní psycholožka. 

b) Školní družina a školní klub 

 Ve školní družině pracovalo 210 žáků rozdělených do sedmi oddělení.  

 Zájmové kroužky 

- 2x sportovní kroužek 1. a 2. tříd 
- sportovní kroužek 3. a 4. tříd 
- výtvarný kroužek 1. tříd 
- výtvarný kroužek 2. tříd 
- dovedné ruce 3. a 4. tříd 
- keramický kroužek 1. tříd 
- keramický kroužek 2. tříd 
- keramický kroužek 3. tříd 
- dramatický kroužek 1. – 4. Tříd 

 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 
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- Kuličkyáda 

- Ekosoutěž 

- Malování na chodníku 

- Přírodovědný kvíz 

- Atletické závody 

- Beseda s lesníky 

- Beseda o minulosti Hodonína 

- Výroba keramických dárků k zápisu do 1. tříd 

c) 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, preventista sociálně pato-
logických jevů, školní psycholog – neformální spolupráce zaměřená na prohlubování a zlepšení spolupráce 
a komunikace mezi školu a rodiči, upevňování sociálního klimatu školy, poskytování metodické pomoci učite-
lům, 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 OPD. 

 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 OPD – velký počet neomluvených ho-
din ve 2. pololetí byl vykázán jedné žákyni 7. ročníku, která z psychických důvodů odmítala chodit do 
školy. Situace se vyřešila přestupem žákyně na internátní typ základní školy. 

 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. 

d) 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 Eko-
škola 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 předmětu Environmentální výchova se žáci seznámili s abiotickými, biotickýni životními podmínkami, 
ochranou přírody, orchidejemi Bílých Karpat a problémy životního prostředí.  

Stejně jako v předcházejících letech se zúčastnili žáci naší školy výukových programů organizovaných ho-
donínským Ekocentrem Dúbrava a ZOO Hodonín. Na škole proběhla jako každoročně soutěž organizovaná 
Ekotýmem školy o Ekotřídu a dále soutěž ve sběru papíru.  

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.  

V březnu tohoto školního roku jsme skončili práci na tříletém projektu EURONET 50/50 max. Tento projekt 
je podporován programem IEE (Inteligentní Energie pro Evropu) a je zaměřen na efektivní využití energie na 
škole, redukci plýtvání vody a odpadu. Projekt, který je realizován na 500 školách ze 14 zemí Evropy, probíhá 
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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 podpořit 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. 

e) ICT 

 zavedení a údržba účtů žáků v učebnách PC 

 tvorba tematických plánů  

 SW a HW a metodická podpora kolegů 

 instalace programů pro výuku  

 pomoc při zpracování agendy pomocí počítače – ekonomka, jídelna, mzdy, zástupci ředitele  

 tvorba, úpravy a aktualizace internetových stránek školy  

 instalace výukových programů do učeben, jejich aktualizace 

 řešení nefunkčností a zajišťování oprav technických zařízení  

 nákupy HW a SW, konzultace s odborníky, testování produktů 

 SW podpora žáků  

 reklamace 

f) 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. 

g) 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.  

h) Realizované úpravy a opravy školy 

 V minulých letech měla naše škola rozpočet na opravy a revize 1 030 000 Kč. Pro rok 2016 jsme 
pro fond oprav dostali v rozpočtu částku 650 000 Kč. To je hlavní důvod omezení modernizačních 
aktivit. 

  Stavební a venkovní práce 

- rekonstrukce venkovního sportoviště – příprava pro baseballový oddíl 
- rekonstrukce hlavní brány do areálu školy – financováno zřizovatelem 

 Instalatérské práce 

- rekonstrukce osvětlení čtyř tříd, byla nainstalována moderní LED svítidla 
- osazení nového umyvadla a radiátoru do nově zbudované školní dílny v suterénu školy 
- náhrada umyvadel za dřezy s odkládacími plochami na WC školní družiny 

 Malířské práce 

- oprava nátěrů a maleb v budově ve standardním rozsahu. 

 Ostatní práce 

- instalace čipového systému pro přístup do školy 
- výměna nábytku v kabinetu tělocviku 
- odborné vyčistění většiny koberců ve třídách a čalouněných židlí ve školní družině 
- předepsané revize a po-revizní opravy 
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i) Problémové oblasti 

 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.  

 Vzduchotechnika ve školní kuchyni 

Současná vzduchotechnika ve školní kuchyni je dle vyjádření revizního technika zastaralá 
a nevyhovující. Automatické ovládání nefunguje, ovládá se pouze ručně a pouze odsávání vznik-
lých par. Současně s odsáváním par by měla vzduchotechnika vhánět do kuchyně temperovaný 
vzduch, aby nevznikal podtlak a nehrozilo zhasnutí plynových hořáků. Tato část vzduchotechniky 
již nejméně deset let není funkční. 

 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.  

j) Shrnutí změn za uplynulých 10 let 

 Výchova a vzdělávání 

- Před deseti lety měla naše škola 520 žáků, před pěti lety jenom 420 žáků. V nadcházejícím 
školním roce bychom měli mít 570 žáků. 

- Dlouhodobě máme průměrný počet žáků přibližně 22 až 23 žáků na třídu, což je výhodné pro 
vzdělávací proces, ale velmi problémové na ufinancování mezd pedagogů. 

- Před deseti lety měla naše škola 4 oddělení ŠD pro 110 žáků. Nyní máme 7 oddělení ŠD pro 
210 žáků. 

- Před deseti lety byly ve většině tříd a učeben tabule Dubno s plechovým polepem, nyní jsou 
ve všech třídách nové tabule, 18 z nich je nově interaktivních. 

- Před deseti lety měla naše škola dvě malé PC učebny, z toho jedna McIntoš. Nyní máme dvě 
počítačové učebny pro 20 a 25 žáků. Škola z projektů získala nové notebooky a tablety. 

- Pro tělesnou výchovu byla zdarma získána časomíra 

- Dvakrát jsme získali uznávaný titul ekoškola 

 Stavební úpravy a vybavenost školy 

- proběhlo zateplení školy s výměnou oken a vstupních dveří 

- proběhla celková rekonstrukce WC na 1. i na 2. stupni 

- celkovou rekonstrukcí prošlo pět kabinetů, do dvou z nich byla nově přivedena voda. Zrekon-
struovány byly tři kanceláře. Částečnou rekonstrukcí prošel kabinet 1. stupně v přízemí. 

- v deseti třídách proběhla rekonstrukce osvětlení 

- ve třinácti třídách bylo položeno nové linoleum 

- K velkým změnám došlo v pavilonu tělocvičen – nové odolnější dveře a zárubně do šaten a 
tělocvičen, náhrada dřevěného obložení zátěžovým kobercem a odstranění většiny nevyuží-
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vaných sportovních zařízení z velké tělocvičny. Byl vybudován pitný koutek u vchodu do areá-
lu tělocvičen 

- byla provedena celková rekonstrukce svislé hydroizolace suterénu školy ze strany domku pa-
na školníka 

- proběhla rekonstrukce většiny sklepních místností včetně vyřešení značného prosakování vo-
dy do sklepních místností. 

- byly vybudovány a zařízeny dvě nová oddělení ŠD z prostor, které škola dříve pronajímala. 

- v suterénu byla vybudována a nově zařízena učebna dílen 

- šatní klecové kóje jsme nahradili šatními skříňkami. 

- do většiny tříd byly pořízeny nové nastavitelné žákovské lavice 

- papírové stravenky ve školní jídelně byly nahrazeny čipy a strávníci mají možnost výběru ze 
dvou jídel 

- stravovací čipy budou nově využívány pro vstup do školy i vjezd bránou do areálu školy 

 Venkovní areál 

- byla vybudována dvě nová sportoviště s umělohmotným povrchem 

- hřiště na kopanou bylo vybaveno novými pětimetrovými brankami, byl zrekonstruován povrch 
hřiště a probíhají přípravy na doplnění sportovních zařízení pro baseball. Běžecká dráha byla 
zmenšena z 245 metrů na 200 metrů. 

- místo chátrajícího skleníku a kompostiště bylo vybudováno nové herní centrum pro školní 
družinu včetně velkého zahradního altánu. 

- byla vybudována učebna v přírodě pro 1. stupeň 

- Venkovní ocelové schodiště pro školní družinu bylo obezděno 

- Byl zkrácen dělící pás při příjezdu na parkoviště v areálu školy 

- Pro sběrné nádoby a kontejnery, které dříve stály na vozovce byl vybudován odstavný pás 
mimo vozovku. 

- Byla vybudována nová brána a branka do areálu školy 

- Opakovaně byla zrekonstruována podesta u hlavního vchodu do školy včetně vybudování 
rampy pro vozíčkáře. 

 

V Hodoníně dne 1. září 2016 

Výroční zprávu projednala a schválila pedagogická rada na svém zasedání dne 1. září 2016. 
Výroční zprávu projednala a schválila školská rada na svém zasedání dne 10. října 2016. 
 
 
 
 

 


