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ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VÉMYSLICE, okres Znojmo 

Telefon: 515323435, PSČ: 671 42, IČO: 71011269, E-mail:reditel@zsvemyslice.cz 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2019/2020 

Část I. 

a)     Název školy, adresa: Základní škola, Vémyslice , okres Znojmo, p.o. 

 Zřizovatel: Městys Vémyslice 

 Ředitel školy: Mgr. Jana Dvořáková 

 Příslušné školní zařízení: školní družina 

 Telefon: 515 323435,e-mail: reditel@zsvemyslice.cz 

b) Stav žactva k 30. 9. 2019,  

  

  Školní rok 

   2008/2009 

                         Počet tříd   Celkový 

    počet 

     žáků 

  Počet žáků 

na jednu třídu 
   celkem 

 

                z toho 

speciálních vyrovnávacích 

  I. stupeň 4          0           0 56/55 14 

  II. stupeň 4          0           0 39/40 9,75 

  Celkem 8          0           0 95/95 11,875 

2.pol. příchod žákyně do 6.roč., odchod žáka ze 3.tř. 

c) Celkový počet žáků v 1. ročníku: 9 

    Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (v přepočtených úvazcích): 10,7 

d) Školská rada zřízená podle § 167 odst. 1-7 zákona 561/2004 Sb.: ANO 

       V letošním školním roce pracovala školská rada ve stejném složení předseda- zastupitel 

p. Markem Kudláčkem. Za zástupce rodičů zde pracovala p. L. Benáková, zástupce za 

pedagogický sbor p. Mgr. Olga Doležalová. Rada na svých zasedáních řešila problémy 

školy a navrhovala řešení zastupitelům Městyse Vémyslice. Podílela se svými návrhy na 

vytvoření další strategie rozvoje školy. 

e) Zvolený vzdělávací program a jeho číslo jednací: 

Název zvoleného 

vzdělávacího programu: 

            Číslo jednací:              V ročníku: 

Škola pro každého Č.j.   /2016 1. - 9. ročníku 

 

f) Školní jídelna není součástí základní školy. Žáci se stravují ve školní jídelně při MŠ. 

Základní škola zajišťuje pouze dozor žáků 1. stupně. 

mailto:reditel@zsvemyslice.cz


g) Školní družina: 

Školní družina     Počet oddělení:         Počet dětí:  Počet vychovatelů 

Celkem                2               55  Fyz.6 

 přepoč.:1,38  

 

Z činnosti školní družiny: 

Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo školní družinu 55 dětí. Děti byly zapsané ve dvou 

odděleních: 

 l. oddělení 1. - 5. ročník - 26 dětí 

 ll. oddělení 3.- 9. ročník - 29 dětí 

Provoz ve školní družině začínal v 6:30 hod a končil v 15:00 hod., případně v 16.00 hod. 

 

Výchovně vzdělávací práce ve školní družině se prolíná ve všech oblastech výchovy a provádí 

se v jednotlivých činnostech: 

Zájmové činnosti    - přírodovědné a vlastivědné 

        - esteticko výchovné 

                            - pohybové a sportovní aktivity 

                            - rukodělné 

Rekreační činnosti 

Odpočinkové činnosti   -     četba (starší děti čtou mladším) 

- besedy na zvolené téma 

Sebeobslužné, veřejno-prospěšné a sociální dovednosti 

 

     V letošním školním roce se na chodu školní družiny podílely tři vychovatelky a jeden 

školní asistent. 

V průběhu roku se pracovalo podle celoročního plánu, který byl rozepsán do jednotlivých 

měsíců. Vychovatelky se snažily o různorodost činností, především zájmových. 

V odpočinkových činnostech jsme se letos věnovali především společným besedám na 

zvolené téma, které si děti velmi oblíbily.  Zaměřili jsme se také na četbu. Především se nám 

osvědčilo předčítání starších žáků mladším. Do zájmových činností jsme pro letošní školní 

rok vybírali především aktivity rozvíjející logické myšlení, soustředění a jemnou motoriku. 

K tomu nám velice přispěla prezentace MOZKOHRAČEK, která proběhla ve školní družině 

v listopadu. Děti měly možnost si vyzkoušet několik desítek nových her a  hry, o které děti 

projevovaly největší zájem, jsme do školní družiny zakoupili.  

Na konci října proběhla ve školní družině podzimní dílnička v rámci Dne otevřených dveří ve 

škole. Hlavní myšlenkou této dílničky byla výroba vánočních dekorací, které jsme chtěli 

prodávat na vánočním jarmarku. Do vyrábění se spolu s dětmi zapojili rodiče i prarodiče. 

Během odpoledne vznikla spousta krásných výrobků, které se později na jarmarku úspěšně 

prodaly. V měsíci listopadu přišla na měsíční praxi do školní družiny studentka Odborné 

pedagogické školy. Aktivně se podílela na veškeré činnosti ve školní družině. Některé aktivity 

dokonce připravovala a vedla sama. 

 Za příznivého počasí jsme využívali školní hřiště, kde jsme hráli skupinové a sportovní hry. 

Děti se také podílely na výzdobě družiny, výrobě dárků k různým příležitostem a pravidelně 

na úklidu naší družiny. V březnu byla v rámci mimořádných opatření kvůli  koronavirové 



epidemii uzavřená škola a zároveň ukončena činnost školní družiny v tomto školním roce. 

Během celého období, kdy školní družina fungovala, jsme se snažily spolupracovat s rodiči, 

třídními učiteli a vedoucími kroužků.  

                                                                                Mgr. Jana Čeperová, ved.vychovatelka 

 

Údaje o pracovnících školy 

(fyzický počet/přepočtený počet) 

1. Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č. 563/2004 Sb. 

 

Celkový počet pedagogických pracovníků          11/8,875 100% 

Z toho odborně a pedagogicky způsobilých           8 /8,0 90,1% 

2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce  

2019/2020 nastoupili na školu: 0 

Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2019/2020 odešli 

na MD: 0 

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 14 

Počet učitelů ZŠ 11 

Počet vychovatelů ŠD 6 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 2 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 
Funkce Úvazek. 

Roků 

ped.praxe 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

2.ročník Ředitelka,učitelka 

1.st. 

Mgr.Jana 

Dvořáková 

 

1,0 

 

31 

 

VŠ 

I.stupeň ZŠ 

3. a 4.ročník Učitelka 1.st. 

Mgr. Jana 

Jandová 

1,0 24 

 

 

VŠ 
I.stupeň ZŠ 

1.ročník Učitelka 1.st., 

2.st. 

Mgr. 

Martina Borešová 

0,86 

0,14 

19 VŠ 1.stupeň a Aj 



7.ročník 

 

Učitelka 1.st, 

2.st. 

Mgr. Ivana 

Strnadová 

0,23 

0,77 

19 

 

 

VŠ 

Učitelství  pro 

ZŠ, SŠ 

Bi-Z 

5.ročník 

 

Učitelka1.st, 

2.st.  

Mgr. Andrea 

Hermanová 

0,23 

0,77 

 

14 

 

 

VŠ 

Učitelství pro ZŠ 

Tech.činnosti-

Spec. pedagogika 

9.ročník Učitel 2.st. 

Mgr. Radovan 

Staněk 

1,0 30 VŠ Učitelství pro ZŠ 

Čj-D 

6.ročník Učitelka 2.st. 

Mgr. Ivana 

Kohoutková 

1,0 19 VŠ Učitelství  pro 

ZŠ, SŠ 

Bi-Z 

 Učitelka 

1.st.,2.st., 

vychovatelka 

Mgr. Jana 

Čeperová 

0,545 

0,47 

7 VŠ Teologie-

Křesťanská 

výchova, 

vychovatelství 

 Učitelka 1.,2.st., 

asistentka 

pedagoga, 

vychovatelka 

Mgr. Eliška 

Kölblová 

0,18 

0,51 

0,27 

6 VŠ Učitelství 

sociálních a 

zdravotních 

předmětů pro SŠ 

 Učitelka 

1.st.,2.st,., 

asistentka 

pedagoga, 

vychovatelka 

Adéla Vančurová, 

DiS. 

0,15 

 

0,51 

0,4 

2 VOŠ Střední 

ped.škola-

předškolní 

pedagogika,perso

nalistika 



8.ročník Učitelka 1.st., 

2.st., 

Mgr. Olga 

Doležalová 

0,19 

0,81 

33 VŠ Učitelství pro 5.-

12. 

Rj- D 

 Školní asistent 

Mgr. Aneta 

Kletzanderová 

0,4 ZŠ 

0,3ŠD 

1 VŠ Učitelství 

německý jazyk 

 

Komentář: Vychovatelky ŠD učí v souběžném pracovním poměru jako učitelka ZŠ, asistentky 

pedagoga. 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 86 Učitelé 1. stupně 86 

Učitelé 2. stupně 86 Učitelé 2. stupně 86 

Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 

 

Dále byli na škole zaměstnáni 2 provozní pracovníci – 1 školnice  s pracovním úvazkem 

0,875, 1 uklízečka na pracovní úvazek 0,875.  

 

3. Věkové složení pedagogických pracovníků: 

                             

 Věk           Muži            Ženy 

 Do 35 let              0  3 

 35- 50 let               0 7 

 Nad 50 let               1 1 

 Pracující důchodci nepobírající důchod               0 0 

 Pracující důchodci pobírající důchod               0 0 

 Celkem               1 11 

 Mateřská a rodičovská dovolená               0 3 

 

 

 

 

 

 



4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících  

pracovníků: 

 

Typ kurzu 
Počet 

pracovníků 

Právní poradna, porada ředitelů 1 

I naše děti potřebují hranice – má, či nemá smysl stanovovat hranice“  5 

Systém školství v Norsku 2 

Robotel- jazyková učebna 6 

Prevence drog- Policie ČR 1 

Nejčastější chyby při zajištění podpůrných opatření 4 

Podpora kompetencí ŠMP 1 

Šikana – klima třídy,stádia šikany 1 

Strategie řízení a plánování ve školách 1 

Metodický kabinet výchovných poradců 1 

Metodický kabinet ČJ 1 

Výslovnost je třeba trénovat Aj 2 

Jak správně porozumět závěrům a doporučením školských poradenských zařízení 

(PPP a SPC) a jak s nimi při vzdělávání dětí a žáků pracovat“ 

2 

Komiksový workshop 1 

Sdílení příkladů dobré praxe- ZŠ D. Dubňany 8 

Využití INSPIS ŠVP ŠD 1 

Změny předpisů 1.1.2020 1 

Matematická gramotnost 1 

Matematická gramotnost Triky a tipy pr učitele 1 

Syndrom vyhoření 2 

SPU- Ach ta matematika, jsem dyskalkulik 2 

Finanční gramotnost 1 



Letní škola SFUMATO 1 

Matematika nás baví 1 

Letní škola cizích jazyků 1 

 

Romský asistent: NE 

 Jiný asistent:  pedagogický : ANO – 1. úvazek 0,51   

                                                           2. úvazek 0,51                                                      

                        Školní asistent: ANO 1. Úvazek 0,4 ZŠ 

                                                            2. Úvazek 0,3 ŠD 

 Část III. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

a) Přehled prospěchu: 

   

  Ročník: 

 

Počet žáků: 

Prospělo s 

vyznamenáním 

 

vyznamenáním: 

Prospělo: Neprospělo:    Žáci s  

  dostateč. 

   Zameškané 

      hodiny: 

   

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

. 

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

1. 9 9 9 0 0 0 0 0 0 225 28     

2. 13(14) 13 13 0 0 0 0 0 0 379 106     

3 15/14 13 14 2 0 0 0 0 0 343 117 

4. 7 2 5 5 2 0 0 0 0 130 50 

5. 11 4 5 7 6 0 0 0 0 277 182 

1. stupeň: 56/55 41 46 14 8 0 0 0 0 1354 483 

6. 12/13 3 3 9 10 0 0 2 2 386 153 

7. 7 1 1 6 6 0 0 3 3 279 48 

8. 3 0 1 3 2 0 0 0 1 81 39 

9. 17 5 3 12 14 0 0 6 7 585 360 

2. stupeň: 39/40 9 8 30 32 0 0 11 13 1331 600 

 1.-9. roč.    95/95 50 54 44 40 0 0 11 13 
2685 

28,26 

1083 

11,4 

 

 

 



b) přehled chování -výchovná opatření: 

Ročník: Počet 

žáků: 

Pochvala    

      TU 

  Pochvala 

     ŘŠ 

Napome 

nutí TU  

   Důtka 

     TU 

   Důtka 

    ŘŠ 

  2. stupeň 

 z chování 

 3. stupeň 

 z chování 

1. 9 0 0 0 0 0 0 0 

2. 13/14 0 0 0 0 0 0 0 

3. 15/14 0 0 0 0 0 0 0 

4. 7 1 0 0 0 0 0 0 

5. 11 0 0 0 0 0 0 0 

1.-5. 56/55  0  0 0 0 0 

6. 12/13 0/6 0 3/2 1/0 0 0 0 

7. 7 2/7 0 2/0 0 0 0 0 

8. 3 0/1 0 0 0 0 0 0 

9. 17 5/15  0 0 1/0 0 0 

6.-9. 39/40 7/29  5/2 1/0 1/0 0 0 

1.-9. 95/95 7/29  5/2 1/0 1/0 0 0 

 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole: 2 h 

4. Údaje o přijímacím řízení:  

Školní rok 

2019/2020 

                     Gymnázia      SOŠ    SOU 

   4 leté        6 leté   8 leté 

Počty 

Žáků 

Přihlášených *  1 5% 0 0% 

% 

0 0% 10 59% 6 36% 

% Přijatých **   1 5% 0 0% 0    0% 10 59% 6 36% 

*    % z počtu žáků příslušného ročníku 

**  % z počtu žáků příslušného ročníku 

5. Počet absolventů ZŠ: 

Ročník:            Počet žáků: % z celkového počtu žáků: 

9. ročník: 17 17,9% 

Nižší ročník: 0    0,0%   

Celkem: 8 17,9 % 

 

 

 



Část IV. 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

               Ve školním roce 2019/20 proběhla na škole od 4.2. – 6.2. 2020 kontrola České 

školní inspekce, která byla zaměřena na zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a 

výsledků vzdělávání podle školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a 

zájmové vzdělávání a na zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů. 

ČŠI předložila tyto závěry 

Vývoj školy: 

- Zavedením elektronického komunikačního systému se zefektivnila komunikace 

  uvnitř školy i směrem k rodičům žáků. 

- Došlo k výraznému zlepšení materiálních podmínek pro vzdělávání žáků. 

Silné stránky 

- Škola věnuje velkou pozornost rozvoji čtenářské gramotnosti žáků. 

- Široká nabídka zájmových útvarů, umožňuje smysluplné trávení volného času 

  a omezuje vznik nežádoucích projevů chování u žáků. 

- Systematická práce školy s žáky ohroženými školní neúspěšností je velmi dobrým 

  předpokladem pro jejich individuální rozvoj. 

- Efektivní vedení pedagogického procesu, účast pedagogů školy na regionální 

  metodické spolupráci a postupné naplňování plánů jejich osobního rozvoje vytváří 

  příznivé podmínky pro zkvalitňování vzdělávání. 

- Uplatňovaný pedagogický styl založený na respektování osobnosti každého žáka, 

  využívání účinných moderních metod a forem práce má pozitivní vliv na úroveň 

  vzdělávání. 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

- Pokračovat ve velmi dobře nastaveném systému pedagogického procesu, což dále 

 povede ke zvyšování úrovně kvality poskytovaného vzdělávání.  

 

Část V. 

Rozhodnutí ředitele 

   Uveden přehledný výčet rozhodnutí ředitele školy podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a počet 

odvolání proti tomuto rozhodnutí. 

                 Rozhodnutí ředitele           Počet   Počet odvolání 

O odkladu povinné školní docházky 2 0 

O dodatečném odložení povinné šk. docházky 0 0 

O přestupu žáka 4 0        

O přijetí k základnímu vzdělávání 9 0        

Osvobození z výuky předmětu 3 0        

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2020/2021:    



Část VI. 

Další údaje o škole 

 Mimoškolní aktivity: 

a) veřejně prospěšná činnost: 

 sběr starého papíru (soutěž jednotlivců a tříd):podzimní  4500 kg/    4236,-Kč 

 sběr bylin- pomerančová a citron. kůra   36kg +                  36 kg/       612,-Kč                                                                                                                               

 květ hluchavky                                                                       

 ostatní byliny:                                                                    

 železo                                                                         524kg/ 5367,50 Kč 

 likvidace vyřazeného PC                                                         3200,- Kč 

         

  b) Přehled akcí školy: veřejná vystoupení, soutěže, vzdělávací programy: 

 Září: 

 zahájení školního roku 2019/2020, pasování 9 prvňáčků na žáky školy za účasti rodičů 

a starosty Městyse Vémyslice p. Č. Maše 

 10.9.proběhlo plenární zasedání sdružení rodičů KPDŠ, kde byl zvolen výbor sdružení 

a jeho předsedkyní stala p. L.Benáková. 

 23.9.Exkurze – bunkr Chvalovice s žáci 6. – 9. třídy se vypravili prozkoumat a poznat 

kousek naší novodobé historie. Pěšky jsme se dopravili k bunkru, kde jsme byli 

seznámeni s historií a ochranou našich jihomoravských hranic. Mohli jsme si 

vyzkoušet, jak vojáci střežili naše hranice, co museli dělat a taky, jak si v bunkru žili.  

 30.9. Evropský sportovní den proběhl na škole v rámci Evropského týdne sportu. Žáci 

plnili některé disciplíny Sazka olympijského víceboje a Odznaku všestrannosti, např. 

hod medicinbalem, T-běh, dribling basketbalovým míčem, skoky do dálky a z místa, 

trojskok, Zátopkův běh 500m pro 1. stupeň, přeskoky přes švihadla,.  Na jednotlivých 

stanovištích byli zapojeni žáci a žákyně 7. – 9. ročníků, kteří dohlíželi na správnost 

provedení jednotlivých atletických disciplín a také zaznamenávali výsledky 

jednotlivých žáků. Disciplíny přišli vyzkoušet i rodiče a prarodiče našich žáků a děti z 

místní mateřské školy.Po splnění všech disciplín dostali děti malou sladkou odměnu a 

pamětní medaili. 

 

               Říjen: 

 3.10. Ukázková hodina pro rodiče žáků 1.roč. 

 11.10. proběhlo na škole taktické cvičení evakuace školy jednotkami zařazených do 

1.stupně poplachového plánu. Cvičení se zúčastnil profesionální sbor hasičů Jmk z 

Moravského Krumlova a dále zásahové jednotky z Vémyslic, Čermákovic, Trstěnic. 

Během cvičení byli evakuováni všichni žáci a pracovníci školy, simulačně proběhla 

záchrana dvou žáků. Dle hodnocení npor. Ing. Aleše Sargy evakuace byla provedena 

rychle a dle platných předpisů. Pedagogové a žáci si počínali velice zdatně. Pro 

nejmladší žáky byl tento zásah velkým zážitkem a byli rádi, že u nás nehořelo 

doopravdy 

 18.10. Prezentace bývalých žáků naší školy- jejich studijních oborů 8.-9.r. 

 24.10. Burza škol v Ivančičích, které zúčastnili žáci 8.a 9.ročníku 



 25.10. se v naší škole uskutečnila jedna z dalších akcí pro děti, rodiče a veřejnost, 

tentokrát s názvem „Odpoledne otevřených dveří“.Ten, kdo naši školu navštívil, mohl 

posedět a popovídat si u výborné kávy a občerstvení v rodičovské kavárničce, v 

dílničce si mohly děti společně s rodiči nebo prarodiči vyrobit vánoční dekorace, které 

se budou prodávat na Vánočním jarmarku. Žáci vyšších ročníků provedli návštěvníky 

po škole a ukázali jim jednotlivé třídy. Někteří rodiče využili i možnost odborné 

konzultace s paní psycholožkou Mgr. Čičatkovou, která k nám přijela z Brna. 

 

   Listopad: 

 8.11. Turnaj ve florbalu pro 2.-4.roč. ve Znojmě. 

 se žáci 9. roč. zapojili do Národního testování ( test z Čj, M, OSP). Výsledky těchto 

žáků z českého jazyka patřily k výborným. V porovnání měli lepší výsledky než 80% 

zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z Čj s výsledky testu OSP bylo 

zjištěno, že studijní potenciál žáků je využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší 

úrovni, než jaká je úroveň jejich studijních předpokladů. V matematice výsledky třídy 

byly lepší než 70% škol. V porovnání výsledků s testem OSP bylo zjištěno, že 

výsledky žáků z matematiky, že studijní potenciál žáků je využíván dobře. Výsledky 

žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká je úroveň jejich studijních předpokladů. Celkově 

bylo zjištěno, že učitelé zacházejí velmi dobře a žáci pracují nad svoje možnosti. 

 12.11. se na naší škole uskutečnilo zábavné odpoledne „MOZKOHRÁTKY“, jehož 

cílem  bylo prakticky ukázat žákům, učitelům i rodičům, veřejnosti, že trénink paměti, 

koncentrace a dalších kognitivních schopností rozhodně není nuda.  Všichni 

zúčastnění si mohli vyzkoušet práci s neurotechnologiemi, moderními softwary, 

mozkohračkami a také s tradičními technikami tréninku paměti. Program vedla 

trenérka mozku Mgr. Eva Fruhwirtová. Aktivity a technologie byly velkou  inspirací 

pro trénování ve škole i doma.  

 20.11. Projektový den 3.-4.r. na téma „Beseda s odborníkem“. 

 26.11. Exkurze 3.-5. r. do Planetária v Brně na program Cesta sluneční soustavou. 

V tento den i žáci 1.-2.r. se zúčastnili exkurze zprostředkované SOŠ v Mor. Krumlově 

do mobilního planetária. 

 

Prosinec: 

 

 3.12. Turnaj ve florbalu pro 9.roč., okresní kolo 

 5.12. Projektový den 2.r. Žáci 2. ročníku proměnili v čertíky a čertice. 

Celé dopoledne probíhalo ve  třídě čertovské vyučování. Žáci tvořili  básničku pro 

Mikuláše, pracovali s textem ve skupinách, kreslili, vybarvovali pracovní listy, plnili 

různé úkoly a tančili čertovský tanec. Za odvahu a plnění úkolů dostali žáci čertovské 

vysvědčení. Čertovský den se všem líbil, práce se nám dařila a všem to v kostýmech 

moc slušelo. Dopoledne nám přišli zpestřit i Mikuláš , čerti a andělé z 

9.ročníku.Všichni žáci dostali i malou nadílku v podobě různých  sladkosti, někdo i v 

podobě uhlí . 
 5.12. připravili žáci 9. ročníku pro mladší spolužáky návštěvu Mikuláše 

 11.12. Česko zpívá koledy- program žáků školy a místního pěveckého sboru – 

vystoupení pod adventním věncem 

 11.12. Turnaj ve florbalu pro 9. roč., žáci obsadili 3.místo 

 17.12. se opět po roce uskutečnil tradiční Vánoční  koncert, který byl opět v místním 

kostele. Na přípravě programu se podíleli vyučující 1.st. a p. vychovatelka s p.uč. 

Vančurovou a žáci z 1. a 2.st. 

http://evafruhwirtova.cz/


 19.12. Andělské čtení v MŠ si žáci 7. ročníku připravili pro děti z místní mateřské 

školy čtení o andělíčcích a čertících, z projektu Čtenářská gramotnost. Děti ze školky 

pozorně poslouchaly a pak následovaly otázky, zda dávaly pozor a věděly, o čem se 

četlo. Pak jsme se přesunuly z koberce ke stolkům, kde si děti vypracovaly několik 

tematických pracovních listů. Všem se nám tato akce líbila a snad si ji ještě někdy v 

budoucnu zopakujeme. 

 

  Leden: 

 Prezentace jazykové laboratoře Robotel pro ředitele z ORP M. Krumlov. 

 15.1. se okresního kola v Dějepisné olympiádě zúčastnila žák 9. ročníku Tomáš 

Schindler a obsadil 20. místo 

 Předtančení tanečního kroužku na plesech v okolních obcích v Tulešicích, Petrovicích 

 21.1. se okresního kola v Olympiádě z českého jazyka zúčastnily žákyně 9. ročníku 

Simona Pachlová, obsadila výborné  1. místo a postoupila do krajského kola, Lucie 

Benáková  12. Místo 

 22.2. výchovné-vzdělávací program Renesance- sdružení šermířů z Pernštejna na téma 

Leonardo da Vinci 

 22.2. Ukázková hodina Aj pro žáky 3.,4.,5. ročníku ZŠ Rybníky v jazykové laboratoři, 

prohlídka školy 

 

 28.1. ukázková hodina pro budoucí žáky 1. třídy, návštěva a prohlídka školy 

 

Únor: 

 

 6.2.2020 se 10 žáků 9. a 7.ročníku zúčastnilo regionálního kola Zemědělské olympiády 

v Pozďatíně. Regionální kolo bylo strukturováno do teoretické a praktické části. 

Součástí teoretické části bylo řešení kontrolního testu, v rámci praktické části se žáci 

prováděli poznávací aktivity (rostliny, zvířata, zemědělská technika) a jednoduché 

experimenty. Tématem regionálního kola byly především obilniny, dojný skot, kyslík a 

ekonomika podniku.Velká gratulace patří všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili a 

reprezentovali tak naši školu za hranicemi okresu Znojmo a kraje. Speciálně  bychom 

chtěli poblahopřát Ondřeji Pokornému, který celé regionální kolo vyhrál a získal 

tak i měsíční stipendium na Agro škole v Pozďatíně.  
 14.2. se okresního kola v Olympiádě z anglického jazyka zúčastnily žák 9. ročníku Jana 

Veselá obsadil  16. místo 

 25.2. v rámci projektu iNSPIRO proběhlo na naší škole Centrum kolegiální podpory- 

setkání zástupců škol z ORP M.Krumlov, na kterém společně se zástupci projektu UP 

v Olomouci sdílely příklady dobré praxe. 

 26.2. se žáci naší školy zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády ve Znojmě. 

Daniel Libošvár obsadil 12. místo, Michal Karas 14. místo a Vít Matějka 14. místo. 

 28.2. se uskutečnil již XI. školní ples, který zorganizoval pedagogický sbor ve 

spolupráci s rodiči. Tradiční dokonalé předtančení žáků II. stupně, půlnoční překvapení-

v podobě žáků 9. roč. V neděli 24.2.výbor KPDŠ při ZŠ Vémyslice (rodiče žáků) ve 

spolupráci s p. učitelkami z 1.stupně, připravil pro menší děti a veřejnost dětský 

maškarní ples. Na plese vystoupily žákyně z kroužku MAŽORETEK. 

 17.2. proběhla na naší škole mezinárodní matematická soutěž PANGEA 

Březen 

             
 5.3.se uskutečnila první z besed pro rodiče budoucích prvňáků, po ní následovala 



informativní schůzka k zápisu do 1. roč. a zahájení přípravného kurzu PŘEDŠKOLÁK , 

zúčastnilo se ho  9 předškoláků, kteří absolvovali školní setkání, při kterých se 

připravovali na vstup do školy 

 10.3. vystoupení mažoretek na oslavě Mezinárodního dne žen, které se konalo ve 

svazarmu pro všechny ženy z Vémyslic 

 Od 11.3. byla škola z důvodu koronavirové pandemie SARS COVID- 19 uzavřena. 

Žáci byli vzdělávání pomocí internetové platformy Microsoft Teams- distančně. 

Rodinám s nedostačující PC technikou bylo zapůjčeno školní PC zařízení. 

 Veškeré plánované akce , vzdělávací programy, besedy, projekty byly zrušeny 

nebo odloženy na podzim nového školního roku. 

 

 Duben: 

 2.4.zápis do 1. ročníku realizovaný z důvodu mimořádných opatření bez účasti 

budoucích prvňáčků probíhal online, do školy přihlásilo 11 dětí , zapsáno jich bylo 9 

 

Květen: 

 11.5. se vrátili zpět žáci 9.ročníku, kteří byli rozděleni na dvě skupiny a připravovali se 

na přijímací řízení na střední školy, které proběhlo 8. června 

 25.5. se mohli vrátit zpět do školy žáci 1.stupně, kteří byli rozděleni na tří skupin. 

 Výuka probíhala dle doporučených hygienických  pravidel 

Červen: 

 

 8.6. se mohli vrátit zpět do školy žáci 2.stupně, byli rozděleni do tří skupin  

 

 26.6.Závěr školního roku-tradiční rozloučení se žáky deváté třídy proběhlo v obřadní 

síni městyse za účasti pana starosty a vyučujících. 

 

 Vědomostní a sportovní soutěže v regionu-účast a umístění: 

 

 Okresní kolo Olympiády z dějepisu: 

                           20. místo Tomáš Schindler                            

 Okresní kolo Olympiády z čes. jazyka:                            

                            1. místo Simona Pachlová, postup do krajského kola   

                            12. místo Lucie Benáková 

 Krajské kolo Olympiády z čes. jazyka: 

Z důvodů mimořádné situace v ČR neproběhlo 

Okresní kolo Olympiády ze zeměpisu: 

              6.roč.              12. místo Daniel Libošvár 

              7. roč.            14. místo Michal Karas 

              9. roč.            14. místo Vít Matějka 

Okresní kolo Olympiády z anglického jazyka: 

                            16. místo Jana Veselá     



Regionální kolo Zemědělské olympiády v Pozďatíně                       

       1. místo Ondřej Pokorný     

Další umístění:  

10.-12. místo Martin Holý 

19. místo Vít Matějka 

24. místo Oliver Nunvář 

25. místo  David Šnepfenberg 

27. Lukáš Zoufalý 

29. Martin Rybníček 

30. Jan Stix 

33. Petr Hobza 

34. Kateřina Hejlková 

 

VÝSLEDKY VI.ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ MATEMATICKÉ SOUTĚŽE  

PANGEA 

2019/2020 

                                                                        4. ročník 

Jméno Počet bodů Umístění v ČR   Umístění v kraji   

Valentýna Čeperová 17 4700 700 

Dominik Vunsch 11 6214 886 

                                                                         

                                                                        5. ročník 

Jméno Počet bodů Umístění v ČR   Umístění v kraji  

Tereza Schindlerová 42 1395 259 

Kryštof Kolomazník 30 3294 521 

Roman Střílek 17 6504 922 

Eliška Čeperová 7 8553 1184 

Darina Kroutilová 5 8861 1239 

                                                                         

                                                                       6. ročník 

Jméno Počet bodů Umístění v ČR  Umístění v kraji  

Gabriela Mlčochová 6 4252 568 

Gabriela Michalčíková 6 5638 705 

                                                                         

                                                                       7.ročník 

Jméno Počet bodů Umístění v ČR  Umístění v kraji   

Michal Karas 7 5103 571 



                                                                     8. ročník 

Jméno Počet bodů Umístění v ČR   Umístění v kraji  

Štěpán Čepera 8 3626 428 

                                                                      

                                                                      9.ročník 

Jméno Počet bodů Umístění v ČR  Umístění v kraji   

Karel Pokorný 9 2830 365 

Martin Holý 9 4841 586 

 

PYTHAGORIÁDA  2019/2020 – školní kolo 

VYHODNOCENÍ-5.-8.r. 

Celkem úloh:    15 

Maximální počet bodů:     15 

Úspěšný řešitel (účastník okresního kola):    10 bodů a více (lze i 8 bodů a více)          

umístění Jméno žáka roč. body 
1. Michalčíková Gabriela 6. 8 b 

2. Karas Michal 7. 6 b 

3. Čeperová Eliška 5. 5 b 

3. Kameníková Tereza 7. 5 b 

4. Střílek Roman 5. 4 b 

4. Karas Jan 5. 4 b 

4. Robek Petr 5. 4 b 

4. Fukač Mikuláš 5. 4 b 

5. Schindlerová Tereza 5. 3 b 

5. Čepera Štěpán 8. 3 b 

6. Černá Kateřina 5. 2 b 

6. Kolomazník Kryštof 5. 2 b 

6. Matějka Petr 6. 2 b 

6. Krchňavá Lucie 6. 2 b 

6. Hobza Petr 7. 2 b 

6. Rybníček Martin 7. 2 b 

6. Illková Sára 7. 2 b 

6. Čemerka Jan 8. 2 b 

7. Hejlková Sabina 5. 1 b 

7. Fukačová Štěpánka 6. 1 b 

7. Pokorná Kateřina 6. 1 b 

7. Mlčoch Marek 6. 1 b 

7. Libošvár Daniel 6. 1 b 

7. Střílek Filip 6. 1 b 

7. Ondráček Tomáš 7. 1 b 

 

Pythagoriády se zúčastnilo 27 žáků 5.-8.r. 



PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2019/2020  kategorie Kadet -Výsledky/8.,9.r./ 

maximální počet bodů: 120 bodů 

celkem úloh: 24 
 

Jméno žáka Třída Počet bodů % úspěšnost 

1.SCHINDLER Tomáš 9. 57 b 47,5 % 

2.HOLÝ Martin 9. 53 b 44,2 % 

3.Matějka Vít 9. 48 b 40 % 

3.Pokorný Karel 9. 48 b 40 % 

3.Pokorný Ondřej 9. 48 b 40 % 

4.Fráňa Jakub 9. 46 b 38 % 

4.Veselá Jana 9. 46 b  38 % 

5.Hejlková Kateřina 9. 45 b 37,5 % 

5.Nunvář Oliver 9. 45 b 37,5 % 

6.Benáková Lucie 9. 44 b 36,7 % 

6.Mašová Kateřina 9. 44 b 36,7 % 

6.Pachlová Simona 9. 44 b 36,7 % 

 

7.Zoufalý Lukáš 9. 42 b 35 % 

8.Čeperová Dominika 9. 39 b 32,5 % 

9.Stix Jan 9. 34 b 28,3 % 

10.Šnepfenberg David 9. 32 b 26,7 % 

11.Čepera Štěpán 8. 27 b 22,5 % 

11.Čemerka Jan 8. 27 b 22,5 % 

 

12.Ondráček Jakub 8. 24 b 20  % 

13.Kudláček Daniel 9. 23 b 19,2  % 

                    

 Okresní kolo ve florbalu žáci 6.-7.roč. – 2.místo nepostupové 

 Okresní kolo v kopané žáci 9.roč.        -   3.místo 

 

 ČEPS cup ve Znojmě 
                     8.místo: žáci z 4.-5.roč. Vánoční florbalový turnaj  

 

 



SAZKA - olympijský víceboj - odznak všestrannosti   2019-20 

diamond 

  

bronze 

 
poř jméno 

počet 
bodů 

  poř jméno 
počet 
bodů 

1. Karolína Mlčochová 4725   1. Lucie Benáková 4210 

2. Petr Rebro 5174   2. Martin Holý 5988 

3. Antonín Krmíček 4286   3. Daniel Kudláček 6239 

gold 

  

  5. Karel Pokorný 6349 

poř jméno 
počet 

bodů 
  

6. Jan Stix 7176 

1. Gabriela Mlčochová  5453   7. Tomáš Schindler 5625 

2. Vojtěch Šnepfenberg 4138   8. Kateřina Mašová 4216 

3. Sára Illková 5578   9. Alena Lahodová 4009 

4.       10. Petr Matějka 3665 

silver 

  

  13. Tereza Schindlerová 2789 

poř jméno 
počet 

bodů 
  14. Kateřina Černá 3402 

1. Tereza Kameníková 4892   15. Anděla Čapounová 3016 

2. Jan Karas 4087   16. Hana Ondráčková 2116 

3. Petr Robek 3994   17. Josef Ondruš 2457 

4. Eliška Čeperová 4126   18. Pavel Korábek 2493 

5. Roman Střílek 3930   19. Ondřej Hobza 2983 

6. Viktorie Piálková 3192   20. Jiří Benák 2587 

7. Dominik Vunsch 3378   21. Vanessa Čeperová 1605 

8. Aleš Fukač 2863   22. Adéla Strnadová 1711 

9. Antonín Fukal 4026 

 

23. Klára Benáková 1575 

10. Šárka Němcová 3378 

 

24. Sára Odehnalová 1370 

11. Tereza Klohnová 2751 

 

25. Adam André 1275 

12. Julie Machalová 1841 

 

26. Amálie Hejlková 915 

13. Adéla Kocová 1955 

 

27.     

14. Marie Ondráčková 2336 

 

28.     

15. Eliška Piálková 1810 

 

29.     

16. Monika Šeinerová 2352 

 

30. 

  
17. Jakub Hitl 2050 

    18. Martin Illek 1955 

    
19. Anna Fukalová 2333 

    

 

Zpracovala: 

     

 

 Mgr.Strnadová 

     



3. Spolupráce školy s dalšími subjekty: 

     Škola dlouhodobě  dobře spolupracuje se zřizovatelem školy. Městys podporuje finančně 

školu již řadu let, dofinancovává platy pedagogů. Škola však z důvodu  špatného 

demografického vývoje není dostatečně naplněna. Vedení školy se snaží získávat prostředky 

z dotací, z vyhlášených grantů a projektů na úpravu školy, materiálního a technického  

zabezpečení a dále jejího okolí včetně sportoviště. 

     Škola je zapojena do  projektu MAP II.  

Spolupracuje s pracovníky OSPODu, kteří  nám zajišťují a nabízí besedy, přednášky, které 

nám umožňují plnění Minimálního preventivního programu. V letošním školním roce se 

z důvodu mimořádných opatření neuskutečnila řada besed a přednášek na různá témata.. 

         Škola nadále spolupracuje s místní MŠ a malotřídními školami v okolí. Zve děti a jejich 

pracovníky na své akce a snaží se vzájemně se podílet na výchovně vzdělávacím procesu a na 

kulturním dění v obci. 

        Škola velmi dobře  také spolupracuje s rodičovskou organizací KPDŠ, kde se společně 

podílí na zajištění kulturních a sportovních akcí pro žáky a širokou veřejnost. Sdružení rodičů 

podporuje rozvoj školy a zlepšení materiálních podmínek pro naše žáky.  

Výborná je také spolupráce se Střední školou dopravy, obchodu a služeb v Moravském 

Krumlově, ať už v rámci různých projektů, nebo i v rámci kariérního poradenství a 

zapojování našich žáků do procesu dalšího vzdělávání. 

Dále se škola do celorepublikového projektu iNSPiRO- inspirace v odlišnosti a v rámci něj 

spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci. Prostřednictvím projektu podporujeme 

společné vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí intaktních.  

4. Účast žáků a pedagogů školy na životě školy a obce: 

    Žáci a učitelé připraví každoročně pro rodiče, místní občany a občany z okolních obcí 

několik velmi kvalitních kulturních a společenských akcí. V říjnu se na škole uskutečnil 

Den otevřených dveří spojený s rodičovskou kavárničkou a společným tvoření výrobků 

na blížící se Vánoční jarmark. V rodiče mohli také využít přítomnosti psycholožky 

Mgr. Martiny Čičatkové a osobně konzultovat potřeby a problémy svých dětí, popř. 

svoje. Další úspěšnou společnou akcí bylo odpoledne zaměřené na rozvoj logického 

myšlení pod názvem Mozkohrátky. Tohoto společného odpoledne se zúčastnili nejen 

rodiče dětí, ale i jejich prarodiče a široká veřejnost. 

 V prosinci se škola podílela na adventním programu městyse, který začal prodejní 

výstavou na Vánočním jarmarku, pokračoval společným zpíváním Česko zpívá koledy 

a závěrem této adventní doby uskutečnil tradiční Vánoční koncert ZŠ ve farním kostele. 

Dále pak proběhl jubilejní XI. Školní ples a dětský maškarní ples, na konci školního 

roku společné slavnostní předání vysvědčení žákům 9. ročníku na radnici. 

 

  5. Péče o  žáky: 

  Péči o talentované žáky lze hodnotit v několika rovinách: 



 modernizací a specializací tříd 

 využívání moderní techniky ( využívání nové jazykové laboratoře ROBOTEL, 

ve výchovně vzdělávacím procesu- zavedení a využívání iPadů a tabletů do 

tříd- vytvoření digitálních tříd 

 změna přístupu k žákům, ovlivňování jejich postojů k učení, zavádění 

aktivních a tvořivých forem do výuky 

 hledání a ověřování efektivnějších metod výuky-výměna zkušeností 

 další vzdělávání pedagogického sboru 

 příprava a účast talentů v místních kolech soutěží a olympiád 

     Vedení školy se snaží o aplikaci všech uvedených aspektů v praktické činnosti školy. 

Samozřejmě je celý proces ovlivňován skladbou učitelského sboru a množstvím finančních 

prostředků. Škola je v letošním školním roce zapojena do Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání. 

 

Podpora gramotností II   

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013258 
 

Stručný obsah: 

V letošním školním roce ředitelka školy zpracovala projektovou žádost, která svým obsahem 

navazuje na předchozí projekt Podpora gramotností . Žádost byla podána i na naše školské 

zařízení- školní družinu a celkově je  zaměřena na osobnostně profesní rozvoj 

pedagogů,zejména supervizi, koučink a mentoring,dále DVPP- dle jejich potřeb a zájmů- 

sfumato a rozvoj jazyků, projektové vyučování, podpora klubu logiky a  na podporu žáků 

ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím doučování a volnočasových aktivit a 

dočasné zajištění personální podpory- školní asistent. 

PODPORA JAZYKOVÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ 

VÉMYSLICE 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0002923 

V letošním školním roce byla  vedením školy zpracována 1.Zpráva o udržitelnosti projektu, 

kde bylo doloženo, jak jsou využívány a podporovány výstupy projektu, zejména spolupráce 

s partnery projektu MŠ Vémyslice, ZŠ a MŠ Rybníky, MŠ Petrovice, ZŠ Hostěradice. 

PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti 

v Jihomoravském kraji 

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358 

Projekt PolyGram je součástí implementace prvního Krajského akčního plánu rozvoje 

vzdělávání v Jihomoravském kraji. Cílí na podporu polytechnického vzdělávání, čtenářské a 

matematické gramotnosti. 

Projekt PolyGram byl vyhlášený v listopadu 2017 na období 3 let. Je v něm zapojeno 27 

jihomoravských středních škol a Centrum pro mezinárodní mobilitu JMK, jež je partnerem 

klíčové aktivity matematická a čtenářská gramotnost. Základem projektových aktivit je 

spolupráce středních, základních a mateřských škol. Cílem projektu PolyGram směrem ke 

školám nižších stupňů je zpřístupnit žákům a pedagogům ZŠ nejnovější informace z oblasti 

přírodních věd (chemie, biologie, fyziky, mikrobiologie, ekologie), atraktivní formou 

seznámit žáky s teoretickými základy přírodních věd a umožnit jim i praktickou výuku 

http://www.jcmm.cz/projekt/polygram_ucitele


v laboratořích a dílnách. Naši žáci pravidelně navštěvují zájmové kroužky na SŠDOS 

v Moravském Krumlově a v dílnách v Polánce. V letošním školním roce byl tento projekt 

ukončen. 

iNSPiRO- INSPIRACE V ODLIŠNOSTI 

Registrační číslo: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/000483 

Prostřednictvím projektu podporujeme společné vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími 

potřebami a dětí intaktních. Vytváříme vhodné podmínky pro výměnu zkušeností a 

vzájemného učení mezi školami a jejich pedagogy. Zrealizujeme aktivity, které pomohou 

proces inkluze zefektivnit. 

Zvýšíme povědomí žáků se SVP o právech a povinnostech vyplývajících ze zaměstnání, 

včetně možnosti praktických aplikací. 

Formou rodičovských fór bude podpořen vznik lokálních skupin rodičů, kteří získají místo 

pro vyjádření a diskusi. 

Cíle projektu: 

Podpora a zvyšování kompetencí pracovníků ve školství. 

 Poskytneme pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům takové znalosti, 

zkušenosti a možnost výměny zkušeností, abychom dosáhli přirozené i kvalitativně 

bezproblémové přijetí dětí/žáků do školských zařízení a soulad s intaktními dětmi 

Zvyšování míry zapojení rodičů do vzdělávacího procesu. 

 Prostřednictvím tzv. Rodičovských fór usilujeme o zvýšení spolupráce rodičů dětí se 

SVP se školami. 

Odstraňování překážek v učení a zapojení všech žáků, tedy nejen těch, kteří mají určité 

postižení či jsou označeni jako žáci se SVP. 

 Smyslem tzv. Center kolegiální podpory je podpora pedagogů při bourání bariér, ve 

společném integrujícím výchovném prostředí. 

Využívání zkušeností z konkrétních případů překonávání překážek v přístupu a zapojení tak, 

aby ze změn mohli čerpat i ostatní pedagogové a rodiče 

 Prostřednictvím setkávání pedagogů a rodičů přiblížíme možnosti spravedlivého a 

rovného přístupu ke vzdělávacím příležitostem pro všechny děti bez rozdílu, bez 

předčasné selekce, kdy bude kladen důraz na pospolitost, spolupráci  a spoluúčast na 

vlastním rozvoji dětí. 

Podpora žáků se SVP při vstupu na trh práce 

 Prostřednictvím aktivit v podobě exkurzí a stáží u zaměstnavatele rozvineme pracovní 

a sociální dovednosti dětí se SVP. 

V letošním roce jsme kromě personální podpory- psychologa- Mgr. Martiny Čičatkové, 

využili i možnost podpory učitelů zaměřenou na psychohygienu, mediaci  ve sborovně- Mgr. 



Evy Janíčkové 17.6.2020. Ve škole se uskutečnilo jedno setkání Centra kolegiální podpory 

pro pedagogy 25.2. 2020 a i Fórum pro rodiče 25.10.2019 

  6 . Péče o zaostávající a problémové žáky: 

V letošním školním roce se v naší škole vzdělávalo 13 žáků se specifickými poruchami učení 

s doporučením pro integraci v běžné třídě a s návrhem pro individuální nápravu. Ve dvou 

třídách byl po celý rok nápomocen pedagogický asistent. Na reedukaci se podílela  speciální 

pedagožka- vedoucí dyslektického a logopedického kroužku, která spolupracovala jsme s PPP 

Znojmo a SPC v Brně.. Reedukace integrovaných žáků probíhala formou nápravy speciálně 

pedagogické intervence po vyučování ( v  dyslektickém kroužku) podle jejich potřeb a formou 

doučování na základě možností vyučujících. Škola pokračuje v doplňkové činnosti za 

měřenou na nápravu řeči – logopedii pro předškolní děti a děti mladšího školního věku, která 

probíhá individuálně v logopedickém kroužku. Nedílnou součástí řešení těchto problémů je 

patřičný zájem ze strany rodiny. Ten je u těchto nově integrovaných žáků velký a rodiče se 

snaží velkou měrou podílet na odstraňování specifických problémů těchto žáků. Je to však 

proces dlouhodobý a vyžaduje velkou míru trpělivosti. Důslednost školy v této oblasti vede u 

převážné většiny dětí k velmi dobrým výsledkům. Pozitivně ovlivňuje tento stav možnost 

využívání některých pomůcek řadovými učiteli přímo v hodinách, spolupráce s PPP a 

aplikace metodického pokynu MŠMT při zohledňování těchto dětí při výuce. 

 

Individuální integrace: 

Typ postižení Ročník Počet dětí 

Středně těžké 

vývoj.poruchy učení 

5.,6. 2 

Vývojové poruchy učení 3.,4., 5.,7, 8., 10 

Vývojové poruchy 

Aspergerův syndrom 

6. 1 

 

7. Kroužky při školní družině: 

Název kroužku:       Počet kroužků:       Počet žáků: 

Informatika 1 8 

Florbal 2 18 

Mažoretky  1 8 

Pohybově dramatický 1 10 

Angličtina pro druháky 1 13 

Taneční 1 19 

Dyslektický kroužek 1 12 



Sportovní AŠSK 2 32 

Logopedický 1 3 školní 

10 mimoškolní 

Činnost kroužků byla ve 2. pololetí poznamenána mimořádným opatřením z důvodu 

koronavirové pandemie SARS COVID- 19. 

Část VII.. 

Poradenské služby na škole 

1. Údaje o dalších pracovnících školy: 

a) Počty 

          Počet      Kvalifikace       Vzdělání 

Výchovný poradce             1             Kurz pro VP 

Školní metodik prevence             1 - Běžná školení 

 

b)Věková struktura: 

      Do 35 let      35-50 let     nad 50 let     Důchodci 

Výchovný poradce            0             0          1               0 

Školní met. prevence            0           1          0   0 

Školní psycholog            0           0          0 0 

Školní spec. pedagog            0           1          0                  0 

        c) nepedagogičtí pracovníci: 

Fyzický počet: 2 Přepočtený počet: 1,875 

 

d) Zapojení školy do národních a mezinárodních výzkumů: NE 

      Žáci se zúčastňují projektu Mléko do škol a Ovoce do škol – evropský projekt 

s finanční podporou z Evropské unie. 

e) Další vzdělávání poradenských pracovníků: 

      Výchovný poradce: semináře pořádané SSŠ ve Znojmě  

Školní metodik prevence: semináře pořádané SSŠ ve Znojmě, odborem školství 

Měú Moravský Krumlov – OSPOdem 


