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Výroční zpráva o činnostech základní školy  
ve školním roce 2020/21 

 

 

 

Část I. 
Povinné údaje podle § 7 vyhlášky 15/2005 Sb. 

a) Základní údaje o škole 

název školy Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace   

sídlo Vančurova 2, 695 04 Hodonín 

charakteristika plnotřídní základní škola, v provozu od 1.9.1977 

RED IZO 600115631 

IČ 49418823 

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

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

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

ředitel školy  Mgr. Andrej Pavlíků, statutární orgán 

zástupce ředitele pro 1. st. Mgr. Jaroslava Kurzová 

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

e-mail reditelstvi@zsvancur.cz 

datová schránka yazmmgg 

telefon a fax 518 321 387             

školská rada 9 členů, funkční období 2018 – 2020, 2021 - 2024 

b) Přehled oborů vzdělávání 

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

 

Součásti IZO Kapacita Název ŠVP 

základní škola 600 115 631 630 Škola pohody 

školní družina 118 600 290 210 Barevný svět 

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

Kategorie Muži Ženy 

učitel 8 32,71 

asistent pedagoga (KÚ JmK)  8,95 

vychovatel ŠD  6,18 

vychovatel ŠK 0,11 0,05 

ostatní pedagog. prac. 0,71 0,71 

provozní zaměstnanci 1 7,32 

zaměstnanci školní jídelny  8,56 

celkem 9,11 64,48 

d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následujícím přijetí do školy 

U zápisu celkem 

poprvé u zápisu 62 

po odkladu 17 

z toho po dodatečném 0 

celkem u zápisu 79 

vyřízen odklad (-) 17 

opakuje ročník (+) 0 

převeden na jinou školu (-) 1 

nastoupí na naši ZŠ 61 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků1 

ročník třídy žáků 
prospělo 

s vyznamenáním 
prospělo neprospělo 

bude 
opakovat 

1. 3 56 52 4 0 0 

2. 3 58 54 4 0 0 

3. 3 80 76 4 0 0 

4. 3 78 52 26 0 0 

5. 3 68 35 28 3 3 

6. 3 70 32 34 4 2 

7. 3 74 23 42 8 2 

8. 2 51 20 26 4 1 

9. 3 62 17 45 0 0 

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

• Vyhodnocení preventivního programu pro školní rok 2020/2021 Minimální preventivní program 
(dále jen MPP) měl v letošním školním roce tyto hlavní úkoly: 

1. Předcházení rizikovým jevům v chování žáků zejména kyberšikaně, šikaně, neúčasti na online 
výuce, kriminalitě, užívání návykových látek, užívání elektronických cigaret (bez návykových lá-
tek).  

2. Zvýšit informovanost žáků v oblastech psychopatologických jevů. 
3. Pomáhat třídním učitelům stmelovat a utužovat kolektivy žáků, posilovat přátelství, vzájemnou 

pomoc a spolupráci mezi žáky. 
4. Žáky vedeme ke správnému sebehodnocení, zvládání stresu. 

 
1 Údaje ke dni 29. 8. 2021. Nedokončeny opravné a dodatečné zkoušky. 
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MPP byl realizován v průběhu školního roku v omezení s ohledem na opatření Ministerstva zdravotnictví byly 
školy buď úplně, anebo částečně omezeny na prezenční výuce. Tato skutečnost se projevila i v oblasti pre-
vence, kdy se nejčastěji řešily kyberútoky na spolužáky a účast na online výuce. 

 

V průběhu školního roku se realizovaly různé preventivní akce, např. 
o Dopravní výchova 2. ročník 
o Preventivní programy Etické dílny 1. - 5. ročník 
o Návštěvy a spolupráce s Městskou knihovnou – online prostředí 
o Návštěvy filmových představení v online prostředí 
o Spolupráce s organizací Podané ruce 7. ročník 
o Spolupráce se školním parlamentem 

 

• Evidence rizikového chování na škole 

ročník Neomluvené hodiny Známka 2 z chování Známka 3 z chování 

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

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. 20 5 25 1 1 2 0 0 0 

6. 2 1 3 0 0 0 0 0 0 

7. 81 27 108 1 2 3 0 1 1 

8. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. 8 6 14 0 1 1 0 0 0 

• Řešené případy problémového chování 

o Skryté záškoláctví (7. ročník, 5. ročník) a záškoláctví (7. ročník) 
o Šikana (8. ročník, 7. ročník, 6. ročník, 5. ročník) 
o Kyberšikana (7. ročník) 
o Nepříznivé klima ve třídě (8. ročník, 7. ročník, 6. ročník, 5. ročník) 
o Návykové látky (9. ročník, 7. ročník) 
o Sebepoškozování (9. ročník) 

 
Ve školním roce jsme řešili především absenci některých žáků v distanční výuce, často omlouvané 

zákonnými zástupci bez závažnějších důvodů. Pozdní omlouvání zákonných zástupců. Mnohdy důvo-
dem byly uváděny technické problémy se spojením. Škola zaznamenala apatický přístup některých 
zákonných zástupců pro řešení omluv. Závažné případy byly konzultovány s příslušným oddělením 
OSPOD.  

Škola také šetřila vážnější případ kyberšikany v 7. ročníku. Vše podstoupeno oddělení OSPOD. Zá-
konní zástupci oběti zvažují další kroky dle OZ. V průběhu prezenční výuky bylo podchyceno i několik 
případů šikany ze strany žáků 5., 6., 7. a 8. ročníku. Jednalo se o prvopočáteční průběh šikany. Agre-
sorům a organizátorům tohoto patologického chování bylo dle školního řádu uděleno kázeňské opat-
ření.  

V závěru školního roku bylo v 9. a 7. ročníku řešeno i užívání elektronických cigaret. Někdy i bez ná-
vykové látky, pouze jako substituce za žvýkačku. Řešeno se zákonnými zástupci všech zúčastněných. 
Zákonní zástupci byli upozorněni na další doprovodná úskalí, která mohou být s takovým přístupem 
žáků spojena.  

V 5. ročníku byla škola nucena zahájit zvýšenou preventivní činnost s pomocí psychologa, neboť se 
na ni obrátila Policie ČR s informací o napadení žákyně spolužáky mimo školní areál. Některé pře-
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stupky řešeny v době distanční výuky, některé v době krátké prezenční výuky. Škola je nápomocna 
Policii ČR v řešení této záležitosti a v budoucnu bude dále případ sledovat i na půdě školního areálu, 
aby se zamezilo dalšímu nežádoucímu chování. 

 

• Vyhodnocení 

Prevence na škole v tomto školním roce byla znovu významně ovlivněna epidemiologickou situací 
v ČR, která zamezila ve velké míře osobní přítomnosti žáků ve škole. Výhodou je fungující poraden-
ské pracoviště, které se scházelo i v online prostředí a jeho řady posílil další člen, a to školní psycho-
log. Škola i v době krátké prezenční výuky uplatnila některé programy prevence především na prvním 
stupni. A zahájila společně s psychologem organizovanou spolupráci na tvorbě zdravých třídních ko-
lektivů.  

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Účast pedagogických pracovníků na školeních 
Pedagogičtí pracovníci se účastnili především školeních zaměřených na online výuku – G-Suite, aplikace po-
třebné k online výuce.  
Pedagogové I.a II. stupně pokračují v profesním školení NIDV – inkluzivní vzdělávání. 
Vychovatelky školní družiny se v letošním roce zaměřily především na webináře s tematikou: 

- práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve ŠD, 

- lidové zvyky a jejich význam a využití při práci s dětmi, 

- komunikaci v krizových situacích, 

- nový systém vyzvedávání dětí BELLhop. 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

• Údaje o umístění vycházejících žáků 

2020/21 
stav k 30. 6. 2020 

počet 
žáků 

gymnázia SOŠ a SOU 
s maturitou 

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

5. ročník 68   10   

7. ročník 74  0  0 0 

8. ročník 51    0 1 

9. ročník 62 8   42 12 

• Okresní kola vědomostních soutěží – umístění do 10. místa 

2. místo – matematická olympiáda 5. ročník Buchta Daniel 
 
Většina aktivit byla vzhledem k epidemiologickým opatřením zrušena, anebo značně omezena. 

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2020/21 proběhla na naší škole tematická inspekční činnost ČŠI zaměřena na online 
výuku. ČŠI si v rámci šetření ověřovala úroveň distančního vzdělávání, hodnocení distančního vzdělávání 
a vybavenosti školy a žáků pro distanční vzdělávání. Z této inspekční činnosti není vyhotovena žádá závě-
rečná zpráva pro školu. Hodnocení probíhalo pouze konzultačně v mezích online prostředí.  
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j) Základní údaje o hospodaření školy v roce 2020 v Kč 

Výnosy 
Rozpočet - 2020 (poslední schválený) Skutečnost 

položka 
hlavní 

činnost 
vedlejší 
činnost 

celkem 
rozpočet 

hlavní 
činnost 

vedlejší 
činnost 

celkem 
skutečnost 

provozní dotace 6 371 600  6 371 600 4 843 803  4 843 803 

vlastní příjmy 3 500 000 900 000,00 4 400 000 2 698 806 517 100 3 215 906 

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

dotace ostatní  254 000  254 000 1 253 335  1 253 335 

dotace Kraj + plavání 45 270 104  45 270 104 44 905 543  44 905 543 

celkem 55 507 704 900 000,00 56 407 704 53 813 487 517 100 54 330 587 

 
 

Náklady 
Rozpočet - 2020 (poslední schválený) Skutečnost 

položka 
hlavní 

činnost 
vedlejší 
činnost 

celkem 
rozpočet 

hlavní 
činnost 

vedlejší 
činnost 

celkem 
skutečnost 

Elektrická energie * 460 000  460 000 404 000  404 000 

Plyn * 24 000  24 000 24 000  24 000 

Voda * 390 000  390 000 343 000  343 000 

Pára * 960 000  960 000 802 000  802 000 

Opravy a údržba * 650 000  650 000 650 000  650 000 

Odpisy * 126 000  126 000 126 000  126 000 

Odpisy budov * 984 000  984 000 984 000  984 000 

Mzdy ostatní nepedagog. + 210 300  210 300 210 300  210 300 

Mzdy kuchařky + 179 200 300 000 479 200 179 200 172 096 351 296 

Mzdy nutriční terapeut + 10 000  10 000 4 400  10 000 

Bazén + 164 000  164 000 8 832  8 832 

Mzdy psychologa 544 100  544 100 204 486  204 486 

Ostatní provoz včetně ŠVP 5 071 100 600 000 5 671 100  332 872 332 872 

ŠSK 20 000  20 000 3 646 464  3 646 464 

Výuka cizích jazyků 112 000  112 000 30 285  31 261 

Dotace ostatní 254 000  254 000 1 126 063  1 126 063 

Primární prevence 44 200  44 200 43 900  43 900 

Post bellum 34 700  34 700 0  0 

Náklady kraj 45 270 104  45 270 104 44 905 543  44 905 543 

celkem 55 507 704 900 000 56 407 704 53 692 473 504 968 54 204 017 
 

hospodářský výsledek 121 014 12 132 133 146 
 
 

 Stav peněžních fondů 

fond 1.1.2020 tvorba čerpání 31.12.2020 

investiční 779 214 1 110 000 872 000 1 017 214  

rezervní 2 127 021 716 578 1 646 869 1 196 730 Kč 

odměn 40 004   40 004 

kulturních a sociálních potřeb 467 685 617 342 543 756 541 271 Kč 

celkem 3 413 924 2 443 920 3 062 625 2 795 219 
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Stav rezervního fondu je zásadně ovlivněn převodem nevyčerpané části finančních prostředků z víceletých 
projektů Šablony, Obědy dětem atd. Během roku se tyto finanční prostředky převádí na běžný účet školy. 

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Škola je zapojena do mezinárodního projektu „Ekoškola“. 

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 2020/21 

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

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

• Projekt Podpora výuky plavání 

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

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

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

• Spolupráce s odborovou organizací 

Odborová organizace ve škole ukončila svoji činnost. 

• Spolupráce s dalšími partnery 

- Středisko služeb školám 

- PPP Hodonín a Břeclav, SPC Brno – řešení PO žáků 

- Centrum pro rodinu Hodonín – rodinné vztahové problémy žáků 

- OSPOD Hodonín – výchovné komise 

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

- Městská policie a Policie ČR – besedy se žáky, preventivní programy 

- Ekocentrum Hodonín – využívání výukových programů 

- ZOO Hodonín – výukové programy 

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

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

- Dům kultury Hodonín – kulturní představení pro žáky 

- Galerie výtvarného umění Hodonín – výukové programy a návštěvy expozic 

- Masarykovo muzeum Hodonín – výukové programy a návštěvy expozic 

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

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

- Dětský parlament – spolupráce na projektech parlamentu 

- Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s. 

 



Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace 

 

Výroční zpráva 2020/21 - strana 7 

Část II. 
Ostatní údaje 

 

a) Školní družina 
Školní družina se skládá ze 7 oddělení. Kapacita je plně naplněna. Počet žáků navštěvující školní družinu 
je 210. 

V rámci školní družiny v letošním roce nebylo možno plně realizovat zájmové vzdělávání (kroužky). 

Vychovatelky se při distanční výuce věnovaly především žákům a dětem IZS. 

b) Školní klub 
Školní klub má 3 zájmové útvary.  

Pedagogové školního klubu se věnovali žákům online a zároveň se většinově věnovali žákům IZS. 

c) Výběrové řízení  
Škola v letošním roce vyhlásila jedno výběrové řízení. Jednalo se o zakázku malého rozsahu. Název veřej-
né zakázky: Podpora distanční výuky na Základní škole Hodonín, Vančurova 2. Hodnotící komise vy-
brala vítěznou firmu na koupi IT techniky pro distanční výuku. Nabídka vítězné firmy činila 490 602,00 Kč 
bez DPH. Financováno bylo z mimořádných prostředků na ICT, které poskytlo MŠMT.  

 

Usnesením Vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 došlo k uzavření školských zařízení od 14. 10. 
2020. Toto usnesení významně ovlivnilo chod školy. Škola se stala součástí IZS, kdy přijala více než 40 
žáků z různých škol a různého věku. V režimu školy plnila tuto povinnost po celou dobu všech následují-
cích opatření. Ať už šlo o kombinovanou výuku nebo znovuuzavření aj. Škola dokázala technicky žáky vy-
bavit a zpřístupnit jim jejich vlastní online výuku na kmenových školách a dále se i přímo s žáky připravo-
vat, plnit úkoly, aby co nejvíce ulehčila zákonným zástupcům těchto dětí. Naši školu navštěvovali i žáci 
MŠ, kteří měli své starší sourozence na naší škole. Školní jídelna připravovala ve spolupráci se zřizovate-
lem žákům i svačiny, obědy. O žáky se starali pedagogičtí pracovníci. Především vychovatelky, asistentky 
a pedagogové školního klubu.  

Výuka pro všechny žáky byla znovu obnovena 24. května 2021. Škola plně respektovala hygienická 
opatření, která byla dána MŠMT. Z tohoto důvodu vedla výuku tandemově v homogenních skupinách. 
Omezila hodiny hudební a tělesné výchovy. Upravila rozvrhy tak, aby zvládla odučit především stěžejní 
učivo, které mohlo žákům v době distanční výuky činit problémy. Většinu vzdělávacích cílů z ŠVP se poda-
řilo realizovat.  

Vysvědčení bylo vydáno 30. 6. 2021. V současné době probíhá ve škole rozsáhlá rekonstrukce elek-
troinstalace II. Byla zahájena jednání o rekonstrukci elektroinstalace III. Díky této rekonstrukci může dojít k 
velkému posunu a zkvalitnění prostředí jak pro žáky, tak i pro zaměstnance školy. 

 

V Hodoníně dne 30. srpna 2021 
 
 
 
 
Mgr. Lenka Čechová v. r.  Mgr. Andrej Pavlíků v. r. 

 
předseda školské rady 

    
ředitel školy  

 


