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Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2013/14 
 

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 CZ49418823 – 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. Jarmila Šánová, zástupce statutárního orgánu 

e-mail reditelstvi@zsvancur.cz 

telefon a fax 518 321 387             

školská rada 9 členů, funkční období 2012 – 2014 

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 2014 

školní družina 118 600 290 180 Barevný svět 2013 

školní klub 150 076 029 30 ŠVP školního klubu 2013 

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

kategorie muži ženy fyzických přepočtených odb. způsobilých 

učitel 6 24 30 29,090 100 % 

školní psycholog 0 1 1 0,500 100 % 

asistent pedagoga 0 1 1 0,500 100 % 

vychovatel ŠD 0 6 6 5,280 100 % 

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

provozní zaměstnanci 2 7 9 7,875 xxx 

zaměstnanci školní jídelny 0 15 15 10,125 xxx 

celkem 7 52 59 53,420 100 % 

d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

u zápisu 
zapsáno odklad 

chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem 

poprvé 40 41 81 8 8 16 

po odkladu 14 12 26    

z toho po dodatečném 0 1 1    

celkem u zápisu 54 53 107 8 8 16 

nastoupí 1.9.2014 46 45 91    

 

mailto:reditelstvi@zsvancur.cz
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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 73  71 (97,3 %) 2   

2. 3 74  66 (89,2 %) 8   

3. 3 68 1 54 (80,6 %) 13   

4. 2 49  31 (63,3 %) 16 2 2 

5. 2 42  24 (57,1 %) 18   

1. stupeň 13 306 1 246 (80,7 %) 57 2 2 

6. 2 44  21 (47,8 %) 21 2 2 

7. 2 39  14 (35,9 %) 23 2 1 

8. 2 51 1 13 (26,0 %) 33 4 3 

9. 2 54    8 (14,8 %) 45 1  

2. stupeň 8 188 1 56 (29,9 %) 116 9 6 

škola 21 494 2 302 (61,4 %) 173 11 7 
 

výchovná opatření 1. pol. 2. pol. celkem 

napomenutí TU 40 (8,1 %) 49 (10,0 %) 89 

důtka TU 33 (6,7 %) 33 (6,7 %) 66 

důtka ŘŠ 0 (0,0 %) 13 (2,6 %) 13 

2 uspokojivé ch. 7 (1,4 %) 10 (2,0 %) 17 

3 neuspokojivé ch. 1 (0,2 %) 1 (0,2 %) 2 

neomluvené hodiny 209 (0,42 h) 204 (0,41 h) 413 

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Současná doba staví dospělou i nedospělou část lidské populace před mnohé zátěžové situace a ne-
gativní skutečnosti. Škola v tomto školním roce vycházela ze současně platné legislativy a zaměřila se 
především na velmi dobrou atmosféru vzájemné důvěry mezi žáky a pracovníky školy. MPP se mimo jiné 
snažil ovlivňovat děti a mládež ve smyslu podpory zdravého životního stylu. Cíle, které jsme si stanovili, se 
týkaly rozvíjení sociálních dovedností žáků a orientace v sociálních vztazích a především na odpovědnosti 
za chování, uvědomění si důsledků jednání, stejně tak jako posilování komunikačních dovedností. 
K dalšímu z úkolů patřilo zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům, dále snížení 
rizik a vlivů, které narušují osobnostní a sociální vývoj mládeže.  K plnění zadaných cílů nám velmi pomoh-
la činnost školní psycholožky, která individuálně pracovala se žáky, jejich rodiči, ale také s třídními kolekti-
vy. Škoda jen, že na naší škole pracovala jen na půl úvazku. 

Metody hodnocení efektivity programů a činností 

 pomocí dotazníkové metody jsme zjišťovali názory děti na probírané téma 

 na škole je schránka důvěry 

 besedy zaměřené na podporu zdravého životního stylu a prevenci, bývají zakončeny závěrečným 
zhodnocením, či zpracování projektu či výtvarné práce na dané téma 

 průběžně sledujeme podmínky, situaci a klima ve škole 

 vzájemné pohovory výchovného poradce, školního psychologa a metodika prevence 

 účinnost MPP je hodnocena průběžně na pedagogických poradách a jednou ročně komplexně 

 vedení záznamů o jednorázových akcích v průběhu školního roku – metodik prevence (plán práce 
školy), třídní knihy jednotlivých ročníků, roční vyhodnocení MPP 

 evidence školního metodika prevence 

 záznamy akcí z oblasti zdravého životního stylu a prevence – vyučující v třídních knihách 

 zpětná vazba od dětí 

 spolupráce s rodiči 
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Obsah a realizace specifické preventivní prevence 

1. ročník listopad, březen, květen – dvouhodinové interaktivní besedy (sebevědomí, hodnoty, postoje, 
zdravý život. styl). Dopravní výchova, vztahy v rodině (pravidla silničního provozu) 

2. ročník listopad, březen, květen – beseda s Policií ČR (cesta do školy, nebezpečí a nástrahy během 
cesty) 

3. ročník říjen, leden, únor – dopravní výchova (jízda na kole), myšlení a vztahy, máme doma miminko, 
v hodinách prvouky promítnutí filmu o závislostech, diskuze 

4. ročník říjen, listopad, únor, květen – dopravní výchova; etické otázky každého dne (moje vzory, 
úspěch a neúspěch, jak se bránit nátlaku, Den s policií, intervence ve třídách (reflexe vztahů 
ve třídě po návratu ze školy v přírodě, diskuze, řešení) 

5. ročník únor, březen, červen – pravda a předsudek, minimalizace šikany, pravidla třídy, rozvoj komu-
nikačních dovedností  
duben – dvouhodinové interaktivní besedy (prevence proti šikaně) 

6. ročník říjen – Čas proměn (beseda o dospívání pro dívky a chlapce) „Prevence kouření (návštěva P-
centra) 
únor, duben – 2x dvouhodinové interaktivní besedy (Role ve třídě, jsem, jaký jsem), koncert – 
Hudbou proti drogám – život bez závislostí  
listopad – návštěva Dětského domova – úloha rodiny ve společnosti (prevence proti kyberši-
kaně) 

7. ročník říjen – P-centrum (vztahy mezi lidmi, šikana), životní hodnoty (vliv médií)  
listopad – Hudbou proti drogám (prevence v boji proti užívání drog 
květen – dvouhodinové interaktivní besedy (Drogové závislosti) – D. Kubišová 

8. ročník říjen, listopad, únor – návštěva P-centra (prevence sociálně patologických jevů), Hudbou proti 
drogám, Řešení konfliktu (typy jednání, agresivní, pasivní, atd. – co s tím?)  
duben – Kyberšikana (přednáška z fondu OPVK – úspěch), dvouhodinové interaktivní besedy 
(prevence proti kyberšikaně) 
květen – Memento (protidrogová prevence) 

9. ročník říjen, listopad – návštěva P-centra (dvouhodinové interaktivní besedy (Kdo jsem, kam jdu, co 
chci), Hudbou proti drogám (život bez závislostí)  
duben – návštěva u soudu (prevence proti kriminalitě, právní vědomí)  
květen – Memento – R. John (protidrogová prevence) 

 

Mimo programy, které byly určeny přímo k prevenci patologických jevů, se žáci účastnili divadelních 
představení, sportovních akcí, výchovných programů v Ekocentru Hodonín a na zakázku připravených vý-
ukových programů v knihovně Hodonín. Dále pak školních výletů, lyžařského kurzu, pobytů v přírodě, ná-
vštěv kina, sběru odpadových surovin, projektu Střední průmyslové školy Hodonín „Podpora technického 
a přírodovědného vzdělávání“. V průběhu školní docházky se pedagogové snažili v rámci svých předmětů 
o dostatečný servis informací z oblasti problematiky primární prevence. V době konání všech aktivit bylo 
důležité především zjistit, které děti mají nějaké potíže a snažit se porozumět jejich situaci, zlepšit vztahy 
mezi nimi, odhalit poruchy chování některých žáků. Za vydatné pomoci psycholožky jsme se snažili objas-
nit dětem jejich hodnoty, stanovit priority, aby byly tolerantnější, flexibilnější a pozornější, méně se bály, by-
ly méně stresované a necítily se osamělé.  

V tomto školním roce jsme řešili případy šikany a násilí, záškoláctví, poruchy chování, kouření, krimina-
litu a dokonce projev rasismu a sebepoškozování. Některé lehčí případy jsme řešili domluvou či opakova-
nými pohovory a v závažných nebo opakujících se případech, které se staly na území školy, jsme přistoupi-
li ke kázeňským opatřením. 
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Dva žáci prvního stupně hned v září začali projevovat negativní známky chování a vykazovali známky 
agrese a patologických jevů. Zákonní zástupci byli pozváni na výchovnou komisi za přítomnosti pracovnice 
oddělení Péče o dítě. Konflikty, které ve třídě vznikaly, byly projednávány s rodiči všech dětí třídy a pro 
zklidnění situace ve třídě byl ihned objednán program „Minimalizace šikany“, nastolena pravidla pro nápra-
vu chování obou chlapců a bylo jednáno s jejich zástupci a nabídnuta poradenská činnost. Jeden z chlapců 
se po dvou měsících odstěhoval a druhému byl doporučen pobyt v léčebně. V dalším závažném případě 
jsme podali trestní oznámení ihned po obdržení informací o páchání trestné činnosti žáků. 

Zmapování šikany je velmi obtížené, zejména lehčí formy a počáteční stadia, ale díky jednotnému po-
stoji učitelů a podpory sociálního cítění našich žáků jsme účinně zasáhli při potlačení dalších vyskytnutých 
případů. V každém případě mapujeme pravidelně dění v našem okolí a vzniklé problémy se snažíme co 
nejrychleji řešit. 

Anketa mezi žáky druhého stupně ohledně kouření ukázala, že pravidelně kouří 2,17 % žáků a „občas“ 
(jen při mimořádných příležitostech) si zapálí 5,79 % dětí 2. stupně. Všem žáků byly poskytnuty informace 
o drogách, včetně tabáku a alkoholu a vysvětleny zdravotní, psychické, ale i sociální a materiální školy je-
jich působení a zneužívání. 

Přehled o záškoláctví našich žáků uvádí tabulka. Rodiče jsou pravidelně seznamování s postupem do-
dávání omluvenek (vycházející ze zákona), přesto takřka čtvrtina neomluvených absencí vznikla díky neo-
devzdání omluvenek včas. 

Ostatní problémy, vyskytující se z větší míry díky vztahům mezi vrstevníky či rodinnému zázemí, jsme 
probírali nejen s dětmi, ale i s rodiči, kterým se nastolená, přísná pravidla na naší škole občas nezamlouva-
la. Škola ovšem dosud nemá v oblasti SPJ vážnější problémy a preventivní působení má jednotnou podo-
bu a principy. Většina problémových žáků jsou žáci, kteří na naši školu přišli právě kvůli kázeňským pro-
hřeškům ze škol jiných. Snažíme se, aby si žáci formovali své postoje a snažili se vytvářet si pozitivní soci-
ální prostředí a vazby. Pokud nedojde k nápravě chování dětí po napomenutí třídního učitele, důtky třídní-
ho učitele či ředitelské důtky, klasifikujeme žáky sníženou známkou z chování. Mezi tím konáme pohovory 
se žáky, třídami, jednáme s rodiči žáků, případně je, když nedojde ke zlepšení, zveme na výchovnou komi-
si podle závažnosti za přítomnosti zástupce OSPOD (v průběhu letošního školního roku se jednalo o pat-
náct komisí). Snížené známky z chování jsou většinou udělovány za nevhodné chování a neplnění škol-
ních povinností, záškoláctví, na kterém se např. jen dva žáci podílí 204 hodinami a zapojení jejich rodičů 
do spolupráce se školou je minimální. 

Většina žáků naší školy se nechová rizikově, v tomto školním roce nastalo vzhledem k typu školy (síd-
lištní) relativně málo větších problémů – vztahové problémy, agresivita dětí, krádeže, šikana, záškoláctví… 
Těmto problémům se snažíme stále více systematicky předcházet. Začátkem příštího školního roku usku-
tečníme pro žáky šestých ročníků adaptační kurz právě pro zlepšení vztahů mezi dětmi, uspořádáme kro-
mě besed pro děti také přednášku pro rodiče. Budeme pokračovat ve spolupráci s dalšími institucemi, jako 
jsou PPP, OSPOD, Policie ČR, atd.  

Znovu musím konstatovat, že časová dotace pro práci školního metodika prevence naprosto chybí.  

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

datum název semináře hodin osob absolvent 

září 2013 
až 

listopad 
2014 

Kurz anglického jazyka pro mírně pokro-
čilé 

90 5 Mgr. Zdeňka Jahodová 
Mgr. Beata Kulyková 
Mgr. Eliška Kvapilová 
PaedDr. Zuzana Letnická 
Mgr. Kateřina Maňáková 

18.10.2013 
až 

30.6.2014 

Tvorba webinářů a výukových videoná-
vodů 

60 1 Mgr. Alice Flodrová 
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datum název semináře hodin osob absolvent 

11.11.2013 Manažerské dovednosti řídících prac. 8 1 PaedDr. Zdeněk Šebesta 

10.12.2013 Projektové vyučování – možnosti, výho-
dy, úskalí a omyly této metody 

6 10 Mgr. Dagmar Čejková 
Mgr. Marie Imrichová  
Mgr. Jana Kaprová 
Mgr. Danuše Kubišová 
PaedDr. Zuzana Letnická 
Mgr. Kateřina Maňáková 
PaedDr. Zdeněk Šebesta 
Mgr. Naděžda Šmýdová 
Mgr. Magda Vágnerová 
Mgr. Jana Valuchová 

27.1.2014 Stres a syndrom vyhoření – příznaky a 
prevence 

8 8 Mgr. Daniela Burianová 
Mgr. Marie Imrichová 
PaedDr. Zuzana Letnická 
Mgr. Andrea Pavlíková 
PaedDr. Zdeněk Šebesta 
Mgr. Naděžda Šmýdová 
Mgr. Magda Vágnerová 
Mgr. Marek Veselka 

30.1.2014 Prevence vyhoření 8 1 Mgr. Magda Vágnerová 

31.1.2014 Prevence vyhoření 8 5 Mgr. Mgr. Danuše Kubišová 
Mgr. Beata Kulyková 
PaedDr. Zuzana Letnická 
Mgr. Kateřina Maňáková 
Mgr. Naděžda Šmýdová 

11.2.2014 Konflikty a způsob jejich řešení na ZŠ 8 12 Mgr. Ivan Antoš 
Mgr. Daniela Burianová 
Mgr. Hana Dobrovolná 
Mgr. Marie Imrichová 
Mgr. Zdeňka Jahodová 
Mgr. Jana Kaprová 
Mgr. Josef Krištof 
Mgr. Beata Kulyková 
Mgr. Jaroslava Kurzová 
Mgr. Eliška Kvapilová 
PaedDr. Zuzana Letnická 
Mgr. Kateřina Maňáková 

12.2.2014 Konflikty a způsob jejich řešení na ZŠ 8 13 Mgr. Andrea Pavlíková 
Ing. Radka Rzeszutková 
Mgr. Zbyněk Seménka 
Mgr. Jarmila Šánová 
PaedDr. Zdeněk Šebesta 
Mgr. Naděžda Šmýdová 
Mgr. Alena Štípská 
Mgr. Petra Trýsková 
Mgr. Magda Vágnerová 
Mgr. Jana Valuchová 
Mgr. Marek Veselka 
Mgr. Stanislava Veverková 
Mgr. Pavel Zemánek 
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datum název semináře hodin osob absolvent 

26.3.2014 Metodika výuky volnočasových aktivit 
pro ZŠ 

8 6 Jitka Beštová 
Gita Hubáčková 
Dagmar Mrázová 
Jana Procházková 
Vladimíra Procházková 
Světlana Štukavcová 

7.4.2014 Práce s interaktivní technikou 4 6 Mgr. Jana Kaprová 
Mgr. Jaroslava Kurzová 
Mgr. Andrea Pavlíková 
Mgr. Naděžda Šmýdová 
Mgr. Magda Vágnerová 
Mgr. Jana Valuchová 

8.4.2014 Práce s interaktivní technikou 4 6 Mgr. Daniela Burianová 
Mgr. Zdeňka Jahodová 
Mgr. Danuše Kubišová 
Mgr. Beata Kulyková 
Mgr. Eliška Kvapilová 
PaedDr. Zuzana Letnická 

10.4.2014 Hromadná instalace počítačů a aplikací 8 1 Mgr. Alice Flodrová 

15.4.2014 Asertivní jednání při práci pedagoga na 
ZŠ 

8 9 Mgr. Dagmar Čejková 
Mgr. Hana Dobrovolná 
Mgr. Marie Imrichová 
Mgr. Zdeňka Jahodová 
Mgr. Jana Kaprová 
Mgr. Josef Krištof 
Mgr. Danuše Kubišová 
Mgr. Beata Kulyková 
Mgr. Eliška Kvapilová 

16.4.2014 Asertivní jednání při práci pedagoga na 
ZŠ 

8 12 PaedDr. Zuzana Letnická 
Mgr. Kateřina Maňáková 
Mgr. Andrea Pavlíková 
Ing. Radka Rzeszutková 
Mgr. Zbyněk Seménka 
Mgr. Jarmila Šánová 
PaedDr. Zdeněk Šebesta 
Mgr. Naděžda Šmýdová 
Mgr. Petra Trýsková 
Mgr. Jana Valuchová 
Mgr. Marek Veselka 
Mgr. Pavel Zemánek 

17.4.2014 Excel 2010 začátečníci 6 1 PaedDr. Zdeněk Šebesta 

5.5.2014 Pravidla fungování týmové spolupráce, 
nutnost předávání informací 

8 1 PaedDr. Zdeněk Šebesta 

22.5.2014 Excel 2010 pokročilí 6 1 PaedDr. Zdeněk Šebesta 
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datum název semináře hodin osob absolvent 

28.8.2014 
a 

29.8.2014 

Jak vzbudit zájem žáka o učení  8 12 Mgr. Zdeňka Jahodová 
Mgr. Jana Kaprová 
Mgr. Beata Kulyková 
Mgr. Jaroslava Kurzová 
PaedDr. Zuzana Letnická 
Mgr. Kateřina Maňáková 
Mgr. Andrea Pavlíková 
Mgr. Naděžda Šmýdová 
Mgr. Alena Štípská 
Mgr. Petra Trýsková 
Mgr. Magda Vágnerová 
Mgr. Jana Valuchová 

Většina seminářů byla financována z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Vzdělává-
ní pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem České republiky. 

Název projektu Zvýšení odborných kompetencí prostřednictvím dalšího vzdělávání. 
Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.41/02.0035 

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 

2013/14 
stav k 30. 6. 2014 

počet 
žáků 

gymnázia SOŠ a SOU 
s maturitou 

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

5. ročník 44  xxx  xxx 7 6,8 %  xxx  xxx 

8. ročník 49  xxx 0   xxx  xxx 3  

9. ročník 54 6 11,1 %  xxx  xxx 38 70,4 % 10 18,5 % 

celkem 6 0 7 38 13 

Na studijní obory s maturitou odešlo 81,5 % žáků 9. tříd. 

 Okresní kola vědomostních soutěží – umístění do 10. místa 

1. místo – Matematická olympiáda – David Lorenc, 5.B 
2. místo – Pythagoriáda – Jan Zemánek, 7.B 
3. místo – Matematická olympiáda – Jakub Suchánek, 5.A 
5. místo – Chemická olympiáda – Ondřej Fuček, 9.A 
5. místo – Přírodopisná olympiáda – Ondřej Hrabal, 9.B 
5. místo – Fyzikální olympiáda – Jan Zemánek, 7.B 
7. místo – Olympiáda z Aj – Oliver George Salmon, 7.B 
7. místo – Matematická olympiáda – Šárka Bobotová, 6.A 
7. místo – Fyzikální olympiáda – Dominik Palán, 7.B 

Naše škola je pravidelným pořadatelem okresního kola chemické olympiády.  

 Krajská kola vědomostních soutěží – bez naší účasti. 

 



Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace 

Výroční zpráva 2013/14 - strana 8 

 Okresní kola sportovních soutěží – umístění do 5. místa 

1. místo – plavecké soutěže celkem, plavání H-1 
2. místo – malý florbal H-4 a plavání H-2, D-1, D-2, D-3 a D4 
3. místo – házená D-3 a plavání H-3 a H-4 
4. místo – velký florbal H-3 a McDonald’s Cup H-1 

Naše škola se v bodování výsledků sportovních soutěží umístila na 6. místě v okrese Hodonín. 
Soutěží se zúčastnilo celkem 39 škol.  

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

kontrola školy ČŠI proběhla ve dnech 14. – 16. ledna 2014.  
Inspekční zpráva čj. ČŠIB-37/14-B viz: http://zpravy.csicr.cz/upload/2014001807.pdf 

Závěry (doslovná citace z inspekční zprávy) 

Škola poskytovala vzdělávání v souladu se zařazením do rejstříku škol a školských zařízení. 

a) Vedla žáky k vytváření jejich kladného vztahu k přírodě a k účinné podpoře přírodovědné gramotnos-
ti. Silnou stránkou školy byla příkladná kvalita a velmi efektivní průběh vzdělávání na 1. stupni ZŠ 
s cílenou podporou rozvoje funkčních gramotností. Promyšlená partnerská spolupráce a finanční 
prostředky získané realizací rozvojových projektů velmi dobře využila k naplňování ŠVP, podpoře 
prevence projevů rizikového chování a ve prospěch svého rozvoje. 

b) Nedostatky, které byly zjištěny při inspekční činnosti se týkaly: 

1. Údajů ve školní matrice 
2. Školního vzdělávacího programu 
3. Výroční zprávy o činnosti školy 

c) Ke zlepšení činnosti školy ČŠI doporučuje zaměřit se zejména na 2. stupeň ZŠ na účelnější uplatňo-
vání moderních metod a forem, na realizaci vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ve výu-
ce. Promyšleně nastavit informační systém a dohlížet na aktuálnost webových stránek školy. 

Od poslední inspekční činnosti došlo díky manažerským schopnostem ředitele školy a vstřícnosti zřizo-
vatele k výraznému zlepšení materiálních podmínek. 

Vyjádření ředitele školy ke zprávě ČŠI 

Návštěva ČŠI proběhla bezprostředně po ukončení čtyřměsíční rekonstrukce školy za téměř 25 milionů 
Kč – výměna všech oken a celkové zateplení všech budov školy. Rekonstrukce probíhala za plného provo-
zu školy. Všechny pomůcky a sbírky v kabinetech byly překryty igelitovou fólií, čímž se vyučujícím příprava 
na vyučování značně zkomplikovala. Nedostatky zjištěné ČŠI viz bod 1. byly napraveny ještě v době poby-
tu ČŠI ve škole. Zbývající nedostatky byly napraveny v termínu určeném ČŠI. 

j) Základní údaje o hospodaření školy v roce 2013 - haléřové položky jsou zaokrouhleny 

Výnosy 

rozpočet - 2013 (poslední schválený) skutečnost 

položka 
hlavní 

činnost 
vedlejší 
činnost 

celkem 
rozpočet 

hlavní 
činnost 

vedlejší 
činnost 

celkem 
skutečnost 

provozní dotace 5 587 100  5 587 100 5 587 100  5 587 100 

vlastní příjmy 2 891 000 1 020 600 3 911 600 3 028 941 941 263 3 970 204 

dotace z MŠMT 121 600  121 600 304 708  304 708 

dotace ostatní 0  0 426 350  426 350 

dotace kraj 18 329 000  18 329 000 18 479 779  18 479 779 

celkem 26 928 700 1 020 600 27 949 300 27 826 878 941 263 28 768 141 

   

http://zpravy.csicr.cz/upload/2014001807.pdf
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Náklady 

rozpočet - 2013 (poslední schválený) skutečnost 

položka 
hlavní 

činnost 
vedlejší 
činnost 

celkem 
rozpočet 

hlavní 
činnost 

vedlejší 
činnost 

celkem 
skutečnost 

elektrická energie * 560 000  560 000 560 000 13 924 573 924 

plyn * 30 000  30 000 30 000 6 962 36 962 

voda * 315 000  315 000 315 000 9 946 324 946 

pára * 1 450 000  1 450 000 1 271 000 57 867 1 328 687 

opravy a údržba * 1 030 000  1 030 000 1 030 000 7 957 1 037 957 

odpisy * 275 900  275 900 275 900  275 900 

odpisy budov * 444 900  444 900 444 900  444 900 

mzdy ostatní nepedag. + 99 800  99 800 99 800  99 800 

mzdy kuchařky + 86 200 292 950 379 200 86 200 308 293 394 493 

náklady bazén + 45 600  45 600 45 600  45 600 

mzda škol. psychologa + 80 000  80 000 80 000  80 000 

spec. vzděl. pedag. EU 121 600  121 600 304 708  304 708 

spec. vzděl. pedag. OPVK 0  0 426 350  426 350 

ostatní provoz včetně ŠVP 3 889 400 667 737 4 557 137 4 204 844 486 291 4 691 135 

primární prevence + 36 300  36 300 36 300  36 300 

učební pomůcky * 135 000  135 000 135 000  135 000 

zisk  59 913 59 913  49 099 49 099 

náklady kraj 18 329 000  18 329 000 18 479 779  18 479 779  

celkem 26928 700 1 020 600 27 949 300 27 825 381 940 159 28 765 540 
              

hospodářský výsledek 1 497 1 103 2 600 

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 

Škola spolupracuje se vzdělávací organizací Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pe-
dagogických pracovníků Brno, pracoviště Hodonín na vzdělávání dospělých v obsluze ICT (počítačů). 

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

 Grantový projekt EU peníze školám – inovace výuky, vybavení školy, DVPP 

- celkové výdaje na projekt 2 106 000 Kč, spoluúčast škola nebo zřizovatel 0 Kč 
- projekt byl schválen, zahájení projektu 1.5.2011, ukončení projektu 30.10.2013 

 Grantový projekt Zvýšení odborných kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím 
dalšího vzdělávání – partnerský projekt se ZŠ Hodonín Očovská a ZŠ Hodonín Mírové náměstí 

- celkové výdaje na projekt 2 076 135 Kč, spoluúčast škola nebo zřizovatel 0 Kč 

- projekt byl schválen, zahájení projektu leden 2013, ukončení projektu listopad 2014 

 Grantový projekt Cloud je budoucnost vzdělávání (tablety do škol)  

- Naše škola je partnerem ZŠ Bučovice, spoluúčast škola nebo zřizovatel 0 Kč 
- projekt byl schválen, zahájení projektu říjen 2014, ukončení projektu srpen 2015 

 Projekt rekonstrukce venkovních sportovišť  

- ve spolupráci s odborem Rozvoje města 
- realizace – podzim 2014 
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 Projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ Vančurova 

- ve spolupráci s odborem Investic a údržby 

- realizace srpen 2013 – únor 2014 

 Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách 
v Jihomoravském kraji 

- Naše škola je partnerem SPŠU Hodonín, spoluúčast škola nebo zřizovatel 0 Kč 
- SPŠU organizuje pro naši školu exkurze a vede přírodovědné a ICT kroužky 

 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 budou tyto prostředky ve škole 
využity 

 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 

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 chemické 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 
o Studentský parlament – broukoviště 
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Část II. 
Ostatní údaje 

a) Činnost školního psychologa 

Hlavní náplní práce školního psychologa je v současné době 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 nejen v rodině a mezi vrstevníky, ale i v třídním kolektivu (23,4%) 

 výchovné problémy a poruchy chování (24,1%) 

 diagnostika (tříd i individuální) (15,6%) 

 problémy v osobnostním vývoji (13,0%) 

 výukové problémy a poruchy učení (11,25%) 

 školní zralost (6,4%) 

 provázení krizovou událostí, krizová intervence (6,15%) 
 

Shrnutí jednotlivých činností školního psychologa 

 individuální práce se žáky = 1051 
o z toho indexových klientů 1. stupně = 432 
o z toho indexových klientů 2. stupeň = 28 

 konzultace s učiteli3 = 88 
o konzultace s rodiči = 58 
o náslechy ve třídách = 23 

 
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, návštěva tříd, 
náslech v hodině 

                                                           
1
 Počet kontaktů, tzn. včetně opakovaných konzultací (1. stupeň-73%, 2. stupeň -24%), z toho cca 23% kontaktů iniciovali sami žáci 

2
 Počet indexových klientů 

3
 Uvedený počet konzultací s učiteli/ VP je pouze minimální. Tyto konzultace probíhají každý den, jakákoliv práce školního psycholo-

ga s žákem nebo celou třídou se neobejde bez rozhovoru s učitelem. Také sem spadá metodická podpora pro učitele, apod. 
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 Supervize v rámci terapeutického výcviku v rodinné terapii, IRT Praha 
 

Hodnocení školního psychologa 

V průběhu školního roku 2013/14 bylo z mého pohledu hlavním cílem zjistit aktuální situaci ve škole, je-
jí klima a potřeby. Také bylo zásadní přiblížit žákům, jejich rodičům a učitelům funkci psychologa ve škole 
a naladit je na další spolupráci. Domnívám se, že zejména druhý z cílů se začíná postupně naplňovat, a to 
díky velmi dobrému přijetí ze strany vedení školy a hlavně ze strany učitelů. Nicméně stále cítím velkou po-
třebu dále zapracovat koncept školního psychologa do prostředí školy tak, aby se stal jeho nedílnou a při-
rozenou součástí.  Pokud psycholog přestane být vnímán jako něco nového a zvláštního, naskytne se mu 
spousta dalších příležitostí, jak rozšířit svoji činnost. 

V současné době se moje práce stále zaměřuje na tzv. „hašení“ těch nejaktuálnějších a nejtíživějších 
problémů ve škole. Vzhledem k nízkému úvazku se z časových důvodů někdy setkávám s obtížemi plnit 
byť i tento dílčí úkol. Co se týče činností souvisejících s prevencí (podpora komunitní práce ve třídách, 
apod.), musím bohužel konstatovat, že na ně zbývá opravdu minimum času. Do budoucna je toto pro mne 
veliká výzva, stejně jako rozšíření a započetí spolupráce s dalšími institucemi (zejména PPP, dětská psy-
chiatrická ambulance a SPC).  

V současné době na ZŠ Vančurova realizujeme adaptační kurz pro žáky 6. ročníků, což je podle mého 
názoru z hlediska prevence další možnost, která dosud na škole nefungovala. Touto cestou bych se ráda 
ubírala i nadále, a proto bych ráda v průběhu příštích let zaměřila zejména na následující oblasti: 

 rozšíření diagnostické a screeningové základny-další vzdělávání s cílem vybudovat metodickou zá-
kladnu pro preventivní a screeningová (např. školní zralost, SPU) šetření pomocí dotazníků a anket. 

 začlenit adaptační kurzy pro žáky 6. ročníků do běžného provozu školy – vzhledem k tomu, že 6. tří-
dy vznikají spojením žáků z různých tříd, domnívám se, že je vhodné realizovat preventivní program, 
který by jim mohl pomoci navodit přátelské a otevřené vztahy a naučit žáky řešit a hlavně předcházet 
konfliktním situacím. 

 zorganizovat skupiny pro žáky s konkrétním znevýhodněním/problémem – skupinky se zaměřením 
šitým na míru konkrétní problematice. Například u diagnóz s poruchou pozornosti by hlavním téma-
tem mohla být relaxace a nácvik řešení konfliktních situací. 

 pravidelné přednášky pro žáky, rodiče a učitele  

 volnočasové kurzy pro žáky – dle zájmu by se měly kurzy zaměřovat na nácvik různých dovedností 
(konstruktivní hádka, asertivita, vedení diskuze, apod.). Žák by poté mohl dostat osvědčení, které by 
mu mohlo pomoci například v přijímacím řízení na střední školu. 

Domnívám se, že zachování pozic pro školní psychology je v Hodoníně více než důležité, a to zejména 
z důvodu vysokého výskytu různých sociálně patologických jevů v tomto regionu (vysoká nezaměstnanost, 
drogová problematika, kriminalita nezletilých, apod.). V současné době si neumím představit, že by veške-
ré problémy, se kterými jsem se během svého působení setkala, měla řešit pouze výchovná poradkyně, 
a to z důvodu velmi malé časové dotace.  

Pozitivní efekt práce školního psychologa je podle mého názoru nejvíce vidět paradoxně v tom, že se 
objevuje více problémů než v minulých letech, a to protože se daří je odkrývat dříve a hlavně vůbec. Pokud 
bude existovat pozice školního psychologa i nadále, může škola pokračovat v ozdravování vztahů mezi žá-
ky, rodiči a učiteli a tím se bude zlepšovat její klima. Jedná se ale o proces trvající několik let. V případě, že 
by došlo ke zrušení této pozice, obávám se, že by tento proces mohl být narušen, a to i v případě, že by 
pozice měla být v budoucnu obnovena. Školní psycholog by měl být osobou, která je ve škole pevně ukot-
vena, aby si všichni byli vědomi toho, že se na ni mohou kdykoliv obrátit. 

b) Školní družina a školní klub 

Ve školním roce 2013/2014 pracovalo při ŠD a ŠK 10 kroužků. Vysoké počty žáků v jednotlivých 
kroužcích svědčí o velkém zájmu dětí a rodičů. Výrobky prezentovaly naši školu na ekojarmarku a potěšily 
děti při zápisu do prvních tříd. Dramatický kroužek zahrál divadlo pro 141 žáků ze ŠD a 41 dětí z MŠ Síd-
lištní, které se při pohádkovém soutěžení v tělocvičně seznámily s naší školou. 
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Vychovatelky připravily 29 společných akcí, kterých se zúčastnilo 2 804 žáků, kde od zdravého životní-
ho stylu, přes pohádkové, ekologické a sportovní soutěžení mohly uplatnit své dovednosti v přehazované, 
florbalu i fotbalu. Taky do soutěží ve zpěvu a malování na chodníky se děti s nadšením zapojily. Vyvrcho-
lením byly lehkoatletické závody. Soutěžilo se v pěti disciplínách a šesti kategoriích. Mezi 125 přihlášených 
dětí bylo rozdáno 96 medailí. 

Děti ve všech odděleních ŠD pracovaly po dobu jednoho měsíce na projektu Město dětí, kde uplatnily 
svou fantazii, představivost a zručnost při realizaci vlastních návrhů a jejich zpracování. Naše děti pojme-
novaly svá města: Městečko pohody, Město ledu a sněhu, Víkendov, Kvítečkov, Vesmírné město a Perní-
kové město. Byla uspořádána výstava přístupná žákům, rodičům dětem z MŠ i naší školy. Měla velký 
úspěch a slova uznání byla odměnou za práci dětí a vychovatelek. 

 Velmi tvůrčí a pozitivní klima vytvořené ze strany vychovatelek je velkým přínosem pro děti naší školy 
o čemž svědčí zájem rodičů o ŠD. 

c) Výchovné poradenství 

Ve školním roce 2013/2014 jsem se ve funkci výchovného poradce věnovala jak poradenské, tak me-
todické a informační činnosti. 

Kariérového poradenství 

 individuální poradenství žákům nebo jejich zákonným zástupcům podle zájmu a potřeb 

 skupinové poradenství  
o 2. 12. 2013 se uskutečnila schůzka pro rodiče vycházejících žáků se zástupci středních škol, 

kde byly zároveň poskytnuty výchovnou poradkyní informace o přijímacím řízení 
o žáci osmých a devátých tříd navštívili ve dnech 2. a 3. 10. 2013 Veletrh vzdělávání 
o pro žáky osmých tříd byla zajištěna návštěva informačního poradenského střediska ÚP Ho-

donín (2. a 8. 4. 2014)  
o pro žáky 9. ročníku ve vyučovacím předmětu Svět práce proběhla prezentace studentů SPŠ 

Hodonín a SPŠ Břeclav; pro žáky 8. ročníku ISŠ Hodonín 

 Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zprostředkovávám spolupráce s PPP, SPC, 
zajišťování podkladů pro integraci, IVP 

Metodická a informační činnost 

 evidence žáků se SPU, SPCH, talentovaných žáků 

 aktualizace nástěnky k volbě povolání 

 tisk přihlášek na SŠ, jejich kontrola a předání potvrzených přihlášek zpět žákům, průběžné předává-
ní informací o volných místech ve SŠ v dalších kolech přijímacího řízení pro nepřijaté žáky 

 příprava výchovných komisí ve spolupráci s ředitelem školy, třídním učitelem, metodikem prevence, 
školním psychologem, pracovnicí OPD (celkem bylo svoláno 22 výchovných komisí – na všech ře-
šeno chování a absence žáků), proběhla třídní schůzka ve třídě 2.A (11.2.2014), na které byla řeše-
na stížnost rodičů na chování žáka S. Dymáčka 

 realizace programu Minimalizace šikany ve třídě 2.A a 5.A – Mgr. Vlková, PPP Hodonín 

 evidence neomluvené absence žáků a její pravidelné hlášení na OPD 

 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 

Umístění vycházejících žáků 

 Gymnázia          6 žáků 

 SOŠ, SPŠ, 4-letý s mat. 38 žáků 

 3 – letý SOU    10 žáků + 3 žáci z osmého ročníku 

 Celkem 54 žáků z 9. ročníku + 3 žáci z 8. ročníku 

 Víceletá gymnázia   7 žáků z pátého ročníku 
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d) Environmentální výchova EVVO  

Naše škola se zabývá ekologickými aktivitami již řadu let. Žáci pracují na ekologických projektech eko-
logického sdružení Tereza v Praze (Les ve škole - škola v lese a Ekoškola). Cílem mezinárodního pro-
jektu 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 elektric-
kých spotřebičů.  

V předmětu Environmentální výchova se žáci seznámili s abiotickými, biotickými 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 
školní družiny, zhotovené z přírodních a odpadových materiálů. 

Stejně jako v předcházejících letech se zúčastnili žáci naší školy výukových programů organizovaných 
hodonínským Ekocentrem Dúbrava a ZOO Hodonín. Na škole proběhla jako každoročně soutěž organizo-
vaná 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 přírodo-
pisu, přírodovědy a pěstitelských prací.  

V letošním školním roce byl vybudován v rámci projektu Učíme se v přírodě v blízkosti broukovitě za-
střešený altán.  

Dále se v letošním školním roce naše škola zapojila do mezinárodního ekologického projektu zaměře-
ného na úsporu energie Euronet 50/50.Cílem projektu je pokusit se se žáky snížit úroveň plýtvání energie-
mi. Koordinátorka EVVO absolvovala v Brně zahajovací seminář projektu. Během školního roku byl zalo-
žen energetický tým, složený ze žáků, učitelů, vedení školy, školníka a zástupců kuchařského a uklízecího 
personálu. Až v květnu jsme obdrželi dlouho slibované metodické materiály a přístroje k měření. Během 
června se žáci seznámili s pracovními listy a prací s měřícími přístroji a v následujícím roce se projekt roz-
běhne naplno. 

e) ICT 

 zavedení a údržba účtů žáků v učebnách PC 

 tvorba tematických plánů  

 SW a HW a metodická podpora kolegů, školení pro tvorbu DUMů  

 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 
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třídní učitel, výchovný poradce a ředitel. K jednání jsou zváni rodiče, zástupce Města Hodonín zodpovědný 
za práci s rodinami a psycholog.  

h)  Metodické sdružení 1. stupně 

Schůzky metodického sdružení se konaly nepravidelně, podle potřeb a naléhavosti úkolů, nejméně 
však jedenkrát za dva měsíce. Pro letošní školní rok se členky metodického sdružení zaměřily zvláště na 
celoroční projekty, kterými jsme chtěly zkvalitnit výuku na prvním stupni naší školy. Projekt „Recyklohraní“ 
byl zaměřen na soustavnou činnost v oblasti sběru druhotných surovin a ochrany životního prostředí. 
V projektu „Čtenářská dílna“ jsme se snažily o zlepšení vztahu dětí k četbě a rozšíření tradičně velmi dob-
ré spolupráce s místní pobočkou knihovny. V průběhu školního roku jsme organizovaly několik dalších kul-
turních akcí – zájezdy dětí do divadla, návštěvy muzea, spolupráci s Ekocentrem v Hodoníně. Ke Dni dětí 
jsme zorganizovaly pro žáky 1. stupně již tradiční sportovní den s odměnami. V závěru školního roku jsme 
organizovaly výlety a další akce jednotlivých tříd. 

i) Realizované úpravy a opravy školy 

 Stavební a venkovní práce 

- rekonstrukce obkladů kolem umyvadel včetně zrcadel v obkladu v jedenácti třídách 1. stupně, 
v kabinetu 1. stupně, kabinetu chemie, kabinetu přírodopisu a kabinetu tělesné výchovy 

- nové vybudování obkladů kolem umyvadel včetně zrcadel v obkladu v kabinetu 5. tříd a ve 
školním bufetu 

- rozšíření místnosti bývalé školní knihovny o část chodby a přestěhování školního bufetu do té-
to místnosti 

- rozšíření bývalé učebny dramatické výchovy o část chodby a instalace interaktivní tabule – 
vznik nové kmenové třídy pro 1. stupeň 

- instalace interaktivní tabule v bývalé místnosti školního bufetu – vznik nové kmenové třídy pro 
1. stupeň  

- výměna dřevěného obkladu v malé tělocvičně za zátěžový koberec a doplnění zátěžového 
koberce za žebřiny ve velké tělocvičně 

- výstavba nového sprchového koutu v kabinetu tělesné výchovy 
- zabudování pergolové lavice v herním centru školní družiny 
- rekonstrukce rampy školní jídelny 
- rekonstrukce nevyužívané místnosti v suterénu školní jídelny na spisovnu pro školní jídelnu 
- zvětšení okna pro příjem použitého nádobí ve školní jídelně 
- oprava oplocení školy 
- oprava zatékající střechy nad kabinetem ŠD 
- položení odvodňovacích žlábkových dlaždic podél budovy 2. stupně 

 Instalatérské práce 

- instalace nových přívodů a umyvadla v kabinetu 5. tříd a výměna umyvadla v kabinetu che-
mie, kabinetu přírodopisu a kabinetu tělesné výchovy 

- úprava rozvodů elektřiny v rekonstruovaných kabinetech 
- výměna svítidel ve dvou třídách 1. stupně, kabinetu tělesné výchovy, 6. oddělení ŠD, školním 

bufetu a na chodbě u školní jídelny 
- pokračování ve výměně klasických svítidel za svítidla ovládaná pohybovým čidlem 
- výměna zkorodovaného hlavního topenářského potrubí pod centrální šatnou 
- přemístění mléčného automatu z 2. stupně na 1. stupeň  

 Malířské práce 

- oprava nátěrů a maleb v budově ve větším rozsahu z důvodu ukončení výměny oken a zatep-
lení budov 

- nátěr vzduchotechniky ve školní kuchyni 
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 Ostatní práce 

- celková výměna nábytku včetně nové PVC podlahy v kabinetu 5. tříd, kabinetu chemie, kabi-
netu přírodopisu a v nové pracovně výchovné poradkyně 

- položení nové PVC podlahy a zátěžového koberce v kabinetu tělesné výchovy 
- položení nové PVC podlahy na chodbě u školní jídelny a schodišti ke školní jídelně 
- průmyslové vyčistění většiny koberců ve třídách a čalouněných židlí ve školní družině 
- pokračování v systému „jednoho klíče“ 
- předepsané revize a po-revizní opravy 

j) Problémové oblasti 

 Elektroinstalace v budovách 

Ve školních budovách je původní elektroinstalace z roku 1977 vedená hliníkovými kabely, 
které se postupnou oxidací ztenčují. U šroubových spojů pak narůstá přechodový odpor. 
V loňském roce došlo k výměně většiny jističů, problémem však zůstává ochrana elektrických 
spotřebičů v pavilonu 1. stupně zemnícím vodičem v zásuvkách 230 V. Dle vyjádření revizního 
technika je uzemnění v zásuvkách 230 V vyhovující pro standardní elektrické spotřebiče, ale pro-
blém to je pro moderní informační technologie – 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. Tato část vzduchotechniky již nejméně deset let není funkční. 

  Stav venkovních sportovišť 

Dlouhodobým problémem je nevyhovující stav venkovních sportovišť v areálu školy. V revizní 
zprávě tělovýchovných zařízení z 12.10.2006 byl stav venkovních sportovišť označen jako nevy-
hovující.  

Ve spolupráci s odborem Rozvoje města se podařilo získat grant na rekonstrukci sportovišť. 
Akce by měla proběhnout na podzim roku 2014. Rekonstrukce se týká hřiště, které je součástí 
herního centra ŠD. Travnatý povrch bude nahrazen umělohmotným povrchem, na hřišti bude laj-
nování pro malou házenou a volejbal (vybíjenou). Dále bude vybudován sektor pro míčové sporty 
– házená, košíková, volejbal za technickou budovou (v bližší zatáčce běžecké dráhy – běžecká 
dráha se zkrátí z 245 metrů na 200 metrů). Tento grant měl původně vyřešit i rekonstrukci běžec-
ké dráhy a hřiště. Z důvodu duplicity vlastnictví pozemků se projekt musel upravit.  

 

V Hodoníně dne 1. září 2014 

Výroční zprávu projednala a schválila pedagogická rada na svém zasedání dne 1. září 2014. 
Výroční zprávu projednala a schválila školská rada na svém zasedání dne 29. září 2014. 

 

 


