Základní škola a Mateřská škola,Jevišovice,okres Znojmo

Výroční zpráva
za školní rok 2015/2016

Mgr.Jan Vajčner
V Jevišovicích 20.9.2016
-----------------------------ředitel školy

Část I.
Základní charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola,Jevišovice,okres Znojmo
Zřizovatel školy: Město Jevišovice
Ředitel školy: Mgr.Jan Vajčner
Zástupce ředitele školy : RNDr.Eva Dohnalová
Součásti školy: základní škola,mateřská škola,školní družina,školní jídelna
telefon, fax: 515231139
e-mail : zs.jevisovice@zn.orgman.cz
www.zsmsjevisovice.cz

a/Základní škola:
Stav
Počet tříd
k 1.9.2015
1.stupeň
2.stupeň
Celkem

Počet
ročníků

Počet žáků Průměrný počet
žáků na třídu

6

5

112

18,67

4

4

80

20,00

10

9

192

19,20

Stav žáků na konci školního roku : 192
V průběhu školního roku odešli ze školy 3 žáci.
Žáci podle spádových obcí /na začátku školního roku/:
Jevišovice
celkem: 88
dívky: 47
chlapci: 41
Biskupice /+Pulkov/
19
11
8
Bojanovice
15
5
10
Boskovštejn
13
5
8
Černín
9
7
2
Jiřice
3
3
0
Slatina
22
15
7
Rozkoš
11
4
7
Střelice
5
3
2
Vevčice
1
1
0
Prokopov
3
3
0
Únanov
2
0
2
Znojmo
1
1
0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem :
192
104
88

Celkový počet žáků v ročnících:
1.ročník - 21
dívky:
2.
21
3.
35
4.
14
5.
21
6.
22
7.
19
8.
19
9.
20

12
12
18
7
9
10
11
11
14

chlapci :

9
9
17
7
12
12
7
8
6

Průměrný počet žáků na učitele /učitelé přepočtené úvazky/ : 12,92 /12,10/
Učitelé :
aprobace:
Mgr.Lenka Líšková
Mgr.Jindra Sokolová
Mgr.Jolana Karlová
Mgr.Petra Vaňková
Mgr.Ivana Radová
Mgr.Markéta Vajčnerová
Mgr.Milada Zavadilová
Mgr.Kamila Jordánková
Mgr.Josef Fabík
Mgr.Hana Zeiserová
Mgr.Kateřina Neuschlová
RNDr.Eva Dohnalová
Mgr.Jan Vajčner
Ivana Peksová

funkce:
třídní uč. – I.třída
třídní uč. - II.třída
třídní uč. - III.A třída
třídní uč. - III.B třída
třídní uč. - IV.třída
třídní uč. - V.třída
třídní uč. - VI.třída
třídní uč. - VII.třída
třídní uč. - VIII.třída
třídní uč. - IX.třída
výchovná poradkyně
zástupce ředitele školy
ředitel školy
učitelka MŠ/pěvecký sbor/

1.stupeň
1.stupeň
1.stupeň
1-stupeň
1.stupeň
1.stupeň,Nj
M,DG
Čj,RV
Čj,Z
D,Rj
Př.,CH
M-Inf
Bi-Tv

Aprobovanost výuky:
1.stupeň :
Plně aprobovaně - matematika,jazyk český,hudební výchova,pracovní
činnosti,informatika,přírodověda,tělesná výchova.
Částečně aprobovaně - anglický jazyk,prvouka,vlastivěda,
2.stupeň :
Plně aprobovaně - matematika,dějepis,zeměpis,přírodopis,chemie,hudební výchova.
Částečně aprobovaně - český jazyk,informatika,tělesná výchova,anglický jazyk
Neaprobovaně - fyzika, výchova k občanství,výtvarná výchova,pracovní činnosti.
Výchovný poradce : Mgr.Kateřina Neuschlová
Preventista sociálně patologických jevů : Mgr.Josef Fabík
Metodik informačních technologií : RNDr.Eva Dohnalová
Koordinátor environmentální výchovy : Mgr.Kateřina Neuschlová

Poradkyně pro práci se žáky s poruchou učení : Mgr.Ivana Radová
Vedoucí metodického sdružení učitelů 1.stupně : Mgr.Ivana Radová
Vedoucí předmětové komise učitelů přírodovědných předmětů : RNDr.Eva Dohnalová
Vedoucí předmětové komise učitelů společenskovědních předmětů : Mgr.Hana Zeiserová
Výuka nepovinného předmětu náboženství : Mgr.Jiří Ochman
Výuka nepovinného předmětu sborový zpěv : Ivana Peksová
Výuka nepovinného předmětu dramaticko hudební výchova : Mgr.Jolana Karlová
Zvolený vzdělávací program
Název zvoleného
vzdělávacího programu
Žít spolu

Číslo jednací

V ročníku
1.-9.

360/2007,aktualizova
ný k 1.9.2013
Učebny:

10 kmenových tříd
7 odborných učeben – informatiky,jazyků, chemie a fyziky,
přírodopisu,hudební výchovy,
tělocvična,dílny

b/Školní družina
Počet zapsaných žáků k 1.9.2015 : 70
Počet oddělení: 3
Pedagogičtí pracovníci ve školní družině:
Lenka Nováková – vedoucí vychovatelka ŠD / pracovní úvazek 1,000 /
Ćestmír Brázda – vychovatel ŠD / pracovní úvazek 0,714/
Mgr.Petra Vaňková – vychovatelka školní družiny / pracovní úvazek 0,107/
Mgr.Jindra Sokolová – vychovatelka ŠD / pracovní úvazek 0,071/
Vychovatelé ve školní družině ve školním roce 2015/2016 byli plně kvalifikovaní.
Školní družina pracovala v tomto školním roce ve své vlastní třídě v hlavní budově školy a
využívala i vedlejší třídy 1.stupně.
K venkovním činnostem využívala ŠD hřiště na školním dvoře.
c/Mateřská škola
Počet zapsaných dětí k 1.9.2016 : 68
Počet oddělení : 3
Pedagogičtí pracovníci v mateřské škole:
Ivana Peksová – vedoucí učitelka MŠ, / pracovní úvazek 1,000/
Jitka Madejová – učitelka MŠ / pracovní úvazek 1,000/
Leona Čábelová - učitelka MŠ / pracovní úvazek 1,000/
Renata Tomešková -- učitelka MŠ / pracovní úvazek 1,000/
Mgr.Jana Březinová – učitelka MŠ / pracovní úvazek 1,000/
Čestmír Brázda – učitel MŠ / úvazek 0,300/

Všichni učitelé v MŠ byli plně kvalifikovaní.
Pro svůj provoz využívala mateřská škola vlastní zařízení v Komeniu ,školní dvůr,dětské
hřiště.Na vycházky chodila do zámeckého parku.
Další údaje o mateřské škole uvedeny v příloze – Výroční zpráva Mateřské školy
Jevišovice
d/Školní jídelna / počty strávníků podle stavu k 31.10.2015/ :
Počet dětí a žáků - strávníků: 239
Počet dospělých strávníků - pracovníků školy: 31
Počet cizích strávníků: 12
Pracovníci školní jídelny:
Marie Šťastná – vedoucí školní jídelny
Marie Hasmanová - kuchařka
Blanka Ratkovská - kuchařka
Iva Svobodová – pomocná kuchařka / pracovní úvazek 0,600 /
Provoz školní jídelny – v budově Komenia.
Správní zaměstnanci školy :
Květoslav Petříček – školník / pracovní úvazek 1,000/, topič / pracovní úvazek 0,500/
Lenka Kremláčková – hospodářka / pracovní úvazek 0,813/
Zdeňka Rožnovská – uklízečka v budově Komenia / pracovní úvazek 1,000/
Iva Svobodová – uklízečka v hlavní budově / pracovní úvazek 0,400/
Jaroslava Řiháčková – uklízečka v hlavní budově / pracovní úvazek 1,000/
Školská rada ve školním roce 2015/2016:
Zdeňka Komůrková - předseda
MUDr.Renata Auerová
Mgr.Libor Rožnovský
Mgr.Lenka Kuklová
Mgr.Ivana Radová
Mgr.Jolana Karlová

Materiálně technické podmínky pro provoz školy – změny ve školním roce
2015/2016:
V uplynulém školním roce došlo ve škole k řadě úprav.Nejdůležitější pro chod školy
bylo určitě napojení na novou kanalizaci,které bylo realizováno v měsíci srpnu.Zvlášť byla
napojena hlavní budova školy a samostatnou přípojkou i budova Komenia.Práce si
vyžádaly investici 498 700,-Kč.Veškeré financování kanalizace proběhlo z
prostředků,které škola získala dobrým hospodařením s každoročním příspěvkem na
provoz školy od zřizovatele Města Jevišovice v minulých letech.
V hlavní budově školy byla upravena učebna fyziky a chemie.V přízemí této budovy byly
opraveny vlhké zdi v jedné třídě,na chodbě a v šatně pro I.třídu.Tato šatna byla vybavena
novými vhodnými šatnovými skříňkami.V hlavní budově byly vymalovány chodby,sociální
zařízení a většina tříd a učeben.Dále zde byly opraveny dveře.
V budově Komenia byl opraven hlavní přívod vody do budovy,provedeny opravy stěn a
dveří.Ve školní kuchyni byla vyměněna osvětlovací tělesa a vyměněno vadné okno
za plastové.Ve školní jídelně byly pořízeny nové stolky a židle pro děti z mateřské
školy.Upravena byla instalace přívodu elektřiny do počítačové učebny .
Na školním dvoře bylo pro školní družinu vybudováno nové dětské hřiště
v hodnotě 110 000,- Kč.Hřiště bylo financováno z nadace firmy ČEZ.Na hřišti pro
mateřskou školu bylo vybudováno nové pískoviště v hodnotě 50 000,- Kč.

Část II.
Výsledky výchovy a vzdělávání
/ na konci školního roku 2015/2016/
1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za 1.st.
stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem za 2.st.
stupeň
Celkem
za školu

Počet
žáků
21
21
36
34
13
15
21
19
23
110
113
21
19
19
19
19
22
20
15
79
75
189
188

Prospělo s
vyznamená
ní
20
19
29
27
12
12
13
13
13
90
87
5
66
11
10
77
328
27
118
114

Prospělo
bez (*)

Neprospě Opakují
lo bez (*)

0
2
77
13
86
10
19
26
16
12
13
89
12
13
12
51
44
70
70

1
00
00
00
00
01
00
10
00
30
00
41
4

1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

2.Hodnocení chování
Stupeň chování

1

Počet

% z počtu všech žáků
školy

189

100,00

Pochvaly a výchovná opatření :
Pochvala ředitele školy: 80 žáků
Pochvala třídního učitele: 34 žáků
Napomenutí třídního učitele: 1 žák
Důtka třídního učitele: 2 žáci
Důtka ředitele školy: 9 žáci
3.Celkový počet zameškaných hodin na škole za školní rok 2015/2016 činil 6338
hodin, průměr na jednoho žáka je 33,53 hodin.

Část III.
Údaje o přijímacím řízení na střední školu
4 leté
studium

Gymnázia
6 leté
8 leté
studium
studium

SOŠ SOU Celkem:

Počty přijatých žáků
2

0

1

9

10

22

Vycházející žáci ve školním roce 2015/2016 a výsledky přijímacího řízení na střední školy:
1. Auer Karel
SŠŘS Moravské Budějovice,opravář zemědělských strojů
2. Moravčík Roman SŠŘS Moravské Budějovice,mechanik seřizovač
3. Neužil Roman
SOŠ Znojmo,Dvořákova,cukrář
4. Plíšek Jiří
SŠŘS Moravské Budějovice,opravář zemědělských strojů
5. Svoboda Matěj SOŠ Znojmo,Dvořákova,opravář zemědělských strojů
6. Tenora David
SOU a SOŠ Znojmo,Přímětická,automechanik
7. Jelen Maxmilian SOU a SOŠ,Znojmo,Přímětická,automechanik
8. Bohdálková Kristýna SOU a SOŠ,Znojmo,Přímětická,cestovní ruch
9. Bondaryevová Šárka SOU a SOŠ,Znojmo,Přímětická,kadeřník
10. Bondaryevová Marie SOU a SOŠ,Znojmo,Přímětická,kuchař- číšník

11. Bouzková Adéla OA a HŠ,Třebíč,hotelnictví
12. Částková Julie Gymnázium Znojmo,Polesného
13. Černá Karolína Farmeko,SOŠ Jihlava,zdravotnický laborant
14. Dvořáková Klára SZŠ Znojmo,všeobecná sestra
15. Dvořákova Erika Farmeko,SOŠ Jihlava,zdravotnický laborant
16. Hanzalová Dominika SOŠ Znojmo,Dvořákova,agropodnikání
17. Komůrková Lucie SOŠ Znojmo,Přímětická,cestovní ruch
18. Minarčíková Nikola SZŠ Znojmo,všeobecná sestra
19. Nováková Marie SOŠ Znojmo,Přímětická,cestovní ruch
20. Čížková Nikola Gymnázium Znojmo,Polesného
21. Procházková Denisa SOU Třebíč,kadeřník

Zápis žáků do I.třídy pro školní rok 2016/2017 se konal 4.2.2016
K zápisu se dostavilo a zapsáno bylo 36 žáků, u 6 z nich podali rodiče žádost o
odklad školní docházky. Rozhodnutí ředitele školy o odkladu povinné školní docházky obdrželo
6 žáků.

Třídní schůzky :
Na začátku školního roku 2015/2016 se během září konaly třídní schůzky třídních
učitelů s rodiči žáků postupně ve všech třídách.Schůzky byly organizovány tak,aby byla
umožněna účast všem rodičům dané třídy.Lepší byla účast rodičů žáků 1.stupně.
Další třídní schůzky v rámci celé školy se v průběhu školního roku konaly :
18.11.2015
20.4.2016

Část IV.
Účast školy v soutěžích a olympiádách:























matematická olympiáda – v 6.-9.ročníku
český jazyk - olympiáda
biologická olympiáda – kategorie C, D
zeměpisná olympiáda – kategorie 6.,7.,8.-9.třída
dějepisná olympiáda
Pythagoriáda – 6. a 7.tříd
Matematický klokánek
Liskulka – matematická soutěž pro 1.stupeň
dopravní soutěž mladých cyklistů – kategorie I. a II.
soutěž zdravotních hlídek
Znojemský slavíček
dyslektická olympiáda
okresní přebor smíšenýchdružstev ve volejbalu - celoroční soutěž
okresní kolo ve volejbalu - žákyně,žáci
okresní kolo v košíkové - žákyně
okresní kolo v halové kopané
McDonals cup ve fotbalu – kategorie A a B
okresní přebor v přehazované
okresní kolo ve vybíjené
okresní turnaj ve florbalu pro 1.stupeň
Pohár rozhlasu v lehké atletice
okresní přebor v lehké atletice
lehkoatletická olympiáda pro 1.stupeň v Kravsku
Odznak všestrannosti olympijských vítězů
dračí lodě – okresní soutěž škol

Významné úspěchy žáků školy ve školním roce 2015/2016
Okresní kolo matematické olympiády kategorie Z7 :
Jiřina Štěpánková – 6.místo
Kamil Švabík – 14.místo
Okresní kolo matematické olympiády kategorie Z8 :
Martin Líška – 7.místo
Okresní kolo Pythagoriády :
7.ročník – Štěpánková Jiřina - 6.místo
Nikrmaier Filip – 7.místo
8.ročník – Líška Martin – 7.místo

Okresní kolo zeměpisné olympiády :
8.ročník – Štěpán Tesař - 8.místo
Okresní kolo olympiády z jazyka českého :
9.řočník – Částková Julie – 8.místo
Okresní kolo fyzikální olympiády :
8.ročník – Štěpán Tesař – 11.místo
Okresní soutěž dětských recitátorů II.kategorie :
Tereza Vaňková – 4.-7.místo
Marek Mandát – 4.-7.místo
Okresní soutěž anglický jazyk I.kategorie
Karel Smolka – 7.místo
Dopravní soutěž mladých cyklistů:
Mladší kategorie - okresní kolo - 1.místo /Tenorová Marie,Čížková Tereza,Heletej Tomáš
Hubatka Matyáš/
- krajské kolo - 3.místo

Starší kategorie – okresní kolo - 2.místo /Čížková Nikola,Straková Zuzana,Líška Martin,
Brandauer Gabriel/
Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo :
Mladší kategorie – 6.místo
Starší kategorie – 3.místo
Okresní soutěž škol - Dračí lodě :
10.místo
Okresní přebor smíšených družstev ve volejbalu / celoroční soutěž/ :
5.místo /Hochová Jana,Minarčíková Nikola,Částková Julie,Hoch Jan,Pospíchal Jan,
Moravčík Roman,Heletej Michal/
Okresní kolo ve volejbalu - chlapci
1.místo
Okresní kolo ve volejbalu – dívky
3.místo
Okresní kolo v přehazované – 1.stupeň
Chlapci - 4.místo
Dívky – 5.místo

Okresní soutěž ve vybíjené - 1.stupeň :
5.místo
Vánoční florbalový turnaj 5.tříd
6.místo
Okresní kolo - Pohár rozhlasu v lehké atletice:
4.místo – mladší žákyně
3.místo – starší žákyně / Částková Julie,Fialová Barbora,Minarčíková Nikola,Dvořáková
Erika,Bondaryevová Šárka,Černá Karolína,Čížková Nikola
8.místo – mladší žáci
5.místo – starší žáci

Odznak všestrannosti olympijských vítězů :
-plnili všichni žáci v 5.,7.- 9.ročníku
-celkem splnilo 29 žáků
Zlatý odznak získali 3 žáci
Stříbrný odznak získalo 13 žáků
Bronzový odznak získalo 13 žáků
Atletická olympiáda pro 1.stupeň v Kravsku :
Celkem naši žáci získali 21 medailí

Akce organizované školou pro žáky v průběhu školního roku 2015/2016
Zájezd do ND v Brně,představení baletu - Louskáček
- 24.11.2015
- organizovala paní učitelka Jolana Karlová
Lyžařský výcvik – v Kunčicích – Jeseníky
- 16.- 22.1.2016
- celkem se zúčastnilo 42 žáků školy
- organizoval ředitel školy Jan Vajčner
Vánoční turnaj smíšených dvojic ve volejbalu – 3.-10.12.2015
- zúčastnilo se 8 dvojic
- organizoval ředitel školy Jan Vajčner
Mikulášská nadílka žáků IX.třídy - 5.12.2015
- organizovala paní učitelka Hana Zeiserová

Sbíráme s panem Popelou – sběr starého papíru,soutěž mezi třídami:
14.10.2015
22.3.2016
8.6.2016
- organizovala paní učitelka Eva Dohnalová
Vánoční koncert - 17.12.2015 – pro žáky školy a pro veřejnost
- připravily paní učitelky Jolana Karlová a Ivana Peksová
Vánoční jarmark – 17.12.2015
- připravila paní učitelka Hana Zeiserová
Zábavný týden – 14.3. – 18.3.2016
- organizoval žákovský parlament
Relace do školního rozhlasu – významné dny průběhu školního roku
- žáci 9.ročníku
- organizovala paní učitelka Kateřina Neuschlová
/viz.příloha/
Koncert ke Dni matek – 5.5.2016 – pro veřejnost
- připravila paní učitelka Jolana Karlová
Den dětí – 1.6.2016 - karneval v tělocvičně školy,průvod masek městem
- organizovala paní učitelka Eva Dohnalová
Pasování prvňáků na čtenáře na městském úřadě - 24.6.2016
- organizovala paní učitelka Lenka Líšková
Lízátkový běh – 16.6.2016
- zúčastnili se všichni žáci 1. – 5.ročníku a děti z mateřské školy
- organizovala paní učitelka Markéta Vajčnerová
Olympijský den – 23.6.2016 – zúčastnili se všichni žáci 1.stupně
- organizovala paní učitelka Markéta Vajčnerová
- 28. 6.2015 – zúčastnili se všichni žáci 2.stupně
- organizoval ředitel školy Jan Vajčner
Výstava prací žáků ke konci školního roku – 27.-29.6.2016
- připravila paní učitelka Hana Zeiserová
Výstava keramiky a výtvarných prací školní družiny
- připravila paní vychovatelka Lenka Nováková
Školní akademie / program v příloze/ - 29.6.2016
- vystoupení pro žáky školy a pro veřejnost
- organizoval ředitel školy Jan Vajčner

Předplatné pro 2.stupeň – MD ve Znojmě – 3 představení v průběhu škol.roku
- organizoval pan učitel Josef Fabík
Předplatné pro 1.stupeň - MD ve Znojmě – 5 představení v průběhu škol.roku
- organizovala paní učitelka Jolana Karlová
Kulturní vystoupení pro žáky konaná ve škole :
24.9.2015 - Přemyslovci na českém trůně,pořad pro 1. a 2.stupeň
20.11.2015 - výchovný koncert,pro 1. a 2.stupeň
27.11.2015 – Listování ,pro 1. a 2.stupeň
15.12.2015 - filmové představení,1.stupeň,kino ve Znojmě
16.12.2016 - filmové představení,2.stupeň,kino ve Znojmě
16.3.2016 - Divadlo loutek Matěje Kopeckého,1. a 2.stupeň
31.5.2016 - divadelní představení žáků IX.třídy,pro 1. a 2.stupeň
6.6.2016 - divadelní představení školního div.souboru - Koláč štěstí,pro 1.stupeň
7.6.2016 - divadelní představení školního div. souboru- Koláč štěstí,pro 2.stupeň
7.6.2016 – přednáška o Sibiři – 2.stupeň

Projekty :
2.9.2015 - návštěva městské knihovny - III.B třída
4.9.2016 - návštěva městské knihovny - II.třída
11.9.2015 - návštěva městské knihovny - V.třída
14.9.2015 - návštěva městské knihovny - IV.třída
15.10.2015 - práce policie ČR - III.A třída
16.10.2015 - práce policie ČR - III.B třída
19.11.2015 - malování vánočních dřevěných ozdob,III.A,B třídy v DS
26.11.2015 - rozsvěcování vánočního stromku v DS - I. a II.třída
4.12.2015 - Mikulášská nadílka žáků IX.třídy
4.12.2015 - návštěva městské knihovny - II.třída
16.12.2015 - návštěva městské knihovny - III.A třída
18.12.2015 - návštěva městské knihovny - V.třída
23.2.2016 - malování horkým voskem - všechny třídy
8.3.2016 - výtvarné tvoření se seniory v DS - II.třída
10.3.2016 - výtvarné tvoření se seniory v DS - I.třída
11.3.2016 - návštěva městské knihovny - III.B třída
14.-18.3.2016 - zábavný týden ve škole – všechny třídy
16.3.2016 - návštěva městské knihovny - IV.třída
16.3.2016 - návštěva městské knihovny - III.A třída
18.3.2016 - návštěva městské knihovny - V.třída
29.4.2016 - čarodějnický den pro třídy 1.stupně – V.třída
5.5.2016 - návštěva městské knihovny - II.třída
25.5.2016 - malování kočky – II.-IV.třída
25.5.2016 - Louka plná dětí – plovárna Louka Znojmo – V.třída
8.6.2016 - návštěva knihovny ve Skalici na Slovensku – VIII. a IX.třída
10.6.2016 - návštěva městské knihovny – V.třída
15.6.2016 - návštěva městské knihovny - IV.třída

22.6.2016 - návštěva městské knihovny – II. a VII.třída
24.6.2016 - pasování prvňáků na čtenáře

Na kole krajinou historie :
25.5.2016 Šumná – žáci VII. – IX.třídy
6.6.2016 Jevišovice,žáci VII. a IX.třídy
16.6.2016 Blížkovice,žáci VIII. a IX.třídy
Zdravé zuby - 1.stupeň – v průběhu školního roku
Ovoce do škol – po celý školní rok
Školní mléko – po celý školní rok

Exkurze:
18.9.2015
25.9.2015
5.10.2015
11.12.2015
11.2.2016
4.5.2016
19.5.2016
9.6.2016
22.6.2016

Zemědělská farma Aurovi – třídy III.A,B
ASA Znojmo,třídění odpadů – IX.třída
Návštěva Vídně – IX.třída
Kovo Stehlík – V.třída
JE Dukovany,vodní dílo Dalešice – VIII. a IX.třída
Úřad práce,VIII.třída
Mikulčice – třídy VI. a VIII.
Vida Brno – třídy III.AB,V.
NP Podyjí – VIII. a IX.třída

Akce organizované pro veřejnost:
26.11.2015 Rozsvěcování vánočního stromu v DS
4.12.2015 Zpívání na Mikulášské nadílce města – mladší i starší pěvecký sbor
14.12.2015 Vánoční koncert v DS - mladší a starší pěvecký sbor
15.12.2015 Vánoční koncert v DS – mladší i starší pěvecký sbor
17.12.2015 Vánoční koncert pro veřejnost – mladší a starší pěvecký sbor
17.12.2015 Vánoční jarmark výrobků žáků základní školy
18.12.2015 Vánoční koncert v Boskovštejně – mladší a starší pěvecký sbor
8.1.2016 Školní ples na Sýpce Jevišovice
5.5.2016 Koncert ke Dni matek v Jevišovicích – mladší a starší pěvecký sbor
1.6.2016 Dětský den,karnevalový průvod městem
11.6.2016 Koláč štěstí – divadelní představení pro veřejnost
25.6.2016 Koláč štěstí – divadelní představení pro veřejnost
27.6.2016 Výstava výtvarných prací žáků základní školy
29.6.2016 Výstava výtvarných prací dětí ze školní družiny
29.6.2016 Školní akademie
Také ve školním roce 2015/2016 spolupracovala škola se soukromou hudební školou
p.učitelky Lenky Šťastné.Školu navštěvovalo 54 žáků.Učili se hře na zobcovou flétnu,
elektrické varhany a kytaru.

Ve školní keramické dílně umožnila škola pracovat keramickému kroužku pro
veřejnost.Ve škole probíhala také výuka anglického jazyka pro dospělé.Ve školní
tělocvičně cvičily oddíly Sokola Jevišovice.V zimním období zde probíhala příprava
žákovských oddílů Fotbalu Jevišovice.V sále Komenia se scházel divadelní
soubor jevišovických ochotníků a dále, zde probíhalo kondiční cvičení pro ženy.
Svá utkání v soutěžích zde odehrály dva oddíly stolního tenisu.
V rámci sociální a osobnostní výchovy se škola podílela na těchto sbírkách :
Život dětem – podpora speciálních oddělení v dětských nemocnicích
Chrpa – podpora léčby dětí pomocí hypoterapie
V rámci spolupráce z Domovem pro seniory v Jevišovicích škola darovala tomuto
zařízení z výtěžku sběru papíru částku 3000,-Kč,za kterou byly pořízeny čtyři lavičky
pro seniory do parku.
Činnost školního sportovního klubu:
-školní sportovní klub při ZŠ a MŠ Jevišovice je členem AŠSK České republiky a
zúčastňuje se jejich soutěží organizovaných v různých sportech.
-pod hlavičkou ŠSK škola zorganizovala ve školním roce 2015/2016 :
- vánoční turnaj smíšených dvojic ve volejbalu
- školní turnaj v beachvolejbalu
Činnost Sdružení rodičů při Základní škole Jevišovice:
- organizace třídních schůzek – 18.11.2015 a 13.4.2016
- pomoc při organizaci školního plesu
- zajištění odměn úspěšným žákům na konci školního roku
- financování dopravy na exkurze a divadelní představení
- příspěvek žákům na lyžařský zájezd
- financování dopravy žáků na soutěže

Zájmové kroužky ve školním roce 2015/2016
název:

vedoucí:

Dyslektický/
Dopravní /4.-9.r./
Grafomotorický /předškol./
Angličtina /1.r./
Angličtina /2.r./
Německá konverzace/9.r./
Výtvarný /2.-5.r./
Keramický /1.-5.r./
Badminton /4.-9.r./
Sportovní /2.-5.r./
Volejbal/ 8.-9.r./
Volejbal/7.r./
Florbal/2.-4.r./

p.uč.Ivana Radová
p.uč.Lenka Líšková
p.uč.Petra Vaňková
p.uč.Lenka Líšková
p.uč.Jindra Sokolová
p.uč.Hana Zeiserová
p.v.Helena Neumannová
p.v.Lenka Nováková
p.Petr Karl
p.uč.Markéta Vajčnerová
p.řš.Jan Vajčner
p.řš.Jan Vajčner
p.uč.Josef Fabík

p.uč.Josef Fabík
p.Eduard Liška
p.Reháková Jaroslava
p.uč.Kateřina Neuschlová

Florbal/5.-9.r./
Taekwondo /2.-9.r./
Mažoretky /1.-9.r./
Rybářský /2.-9.r./
Celkem pracovalo v kroužcích 198 žáků.

Zájmové kroužky : grafomotorický,dopravní,sportovní,volejbal,florbal,angličtina,
rybářský,badminton - pracovaly pod SVČ Znojmo
mažoretky - pod ZŠ Mor.Budějovice,Havlíčkova
taekwondo - pod Sokolem Jevišovice
dyslektický,keramický,němčina-konverzace - pod školou

Žákovský parlament
Z každé třídy byli do žákovského parlamentu delegováni dva žáci.Parlament se scházel
s ředitelem školy v průběhu školního roku pravidelně každý druhý měsíc.Žáci přinášeli do
školního parlamentu řadu zajímavých podnětů na zlepšení prostředí školy a aktivit
školy.Organizace zábavného týdne byla celá v kompetenci školního parlamentu
a celá akce byla velmi úspěšná.

Část V.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
V průběhu školního roku 2015/2016 absolvovali učitelé v rámci DVPP tato školení :
Školení k tvorbě IVP žáků s poruchou učení –Brno – p.uč.Radová
Hodnocení projektu Dotyky – Slavkov – p.uč.Dohnalová
Školení – výzva 56,čtenářská gramotnost – Znojmo – všichni učitelé 1.stupně
Studijní pobyt – anglický jazyk,Londýn – p.uč.Jordánková
Studijní pobyt –anglický jazyk,Malta – p.uč.Radová
Školení – výzva 57,polytechnická výchova – Znojmo – p.uč.Fabík,p.uč.Dohnalová
Seminář preventistů – p.uč.Fabík
Školení k používání Datakabinetu – ve škole – všichni učitelé
Matematika – metoda prof.Hejného – Brno – p.uč.Líšková
Projekty v zájmovém vzdělávání – Brno – p.v.Nováková
Seminář – Čteme s nečtenáři – Brno – p.uč.Líšková
Školení k výzvě 56 a 57 – výstupy – ve škole všichni učitelé
Konference Menzy – Brno – p.uč.Líšková
Geograficko biologická exkurze – p.uč.Neuschlová,p.uč.Líšková
Povinná dokumentace výchovného poradce – p.uč.Neuschlová
Matematika – p.uč.Dohnalová,p.uč.Zavadilová,p.uč.Vaňková

Část VI.
Individuální integrace ve školním roce 2014/2015
Typ postižení
Vývojové poruchy učení
Vývojové poruchy učení
Vývojové poruchy učení
Vývojové poruchy učení

Ročník
3.
5..
7..
9.

Počet žáků
3
4
4
1

Celkem

.

12

Pro všechny žáky se speciálními vzdělávacími potřebami byly vypracovány individuální
vzdělávací plány.Kromě integrovaných žáků věnovala škola péči i dalším13 žákům,
u kterých pedagogicko- psychologická poradna zjistila různá stadia vývojových poruch
učení.Ve vyučovacích hodinách se učitelé u těchto žáků řídili pokynem MŠMT ČR
č.j.23472/92-21/212 - Zajištění péče o žáky s poruchou učení.
Péče o nadané žáky :
Na naší škole je tradicí péče věnovaná talentovaným žákům.Těmto žákům se učitelé
věnují individuelně zadáváním náročnějších ůkolů ve vyučovacích hodinách a dále jejich
přípravou do různých soutěží a olympiád,kterých se v průběhu školního roku talentovaní
žáci úspěšně zúčastňují.
Environmentální výchova
---------------------------------Oblasti environmentální výchovy se naše škola úspěšně věnuje už řadu let a dosahuje v ní velmi dobrých výsledků .Koordinátorkou environmentální výchovy ve školním
roce 2015/2016 byla paní učitelka Kateřina Neuschlová,Ta na celý školní rok vypracovala
plán,podle kterého škola v průběhu školního roku postupovala.
Škola je zapojena do projektů Ekoškola a Recyklohraní ,v rámci kterého se žáci učí
třídit odpad.Velká pozornost je věnována šetření elektrickou a tepelnou energií a také
vodou. Ve škole je organizován sběr vyřazených baterii a vyřazených přístrojů.
Žáci naší školy se také po celý školní rok starali o čistotu a pořádek v okolí školy.
Organizaci a kontrolu zajišťovala paní učitelka Markéta Vajčnerová.Dále se škola podílela
na udržování pořádku na fotbalovém hřišti,víceúčelovém hřišti a volejbalovém hřišti
v parku.
V rámci Dne Země žáci vyčistili od odpadků zámecký park, les okolo přehrady a údolí
kolem řeky Jevišovky.Ve školním roce 2015/2016 proběhl na škole třikrát sběr starého
papíru,který je organizován ve spolupráci s firmou ASA, pod názvem Sbíráme s panem

Popelou .Při sběrových dnech bylo odevzdáno celkem 21 880 kg starého papíru.
V rámci předmětu pracovní činnosti pečovala děvčata z 8. a 9.ročníku ,pod vedením
paní učitelky Hany Zeiserové, o květinovou výzdobu ve škole.

Přehled projektů zaměřených na environmetální výchovu,které proběhly na škole ve
školním roce 2015/2016:
25.9.2015 - Středisko EV Chaloupky I.- II.třída
25.9.2015 - ASA Znojmo – IX.třída
4.10.2015 - Den zvířat – celá škola
9.10.2015 - Středisko EV Chaloupky III.A,B třída
14.10.2015 - Sběr papíru – celá škola
15.10.2015 - Středisko EV Chaloupky VII. – VIII.třída
16.10.2015 - Středisko EV Chaloupky IV.- V.třída
20.10.2015 - Den stromů – celá škola
20.11.2015 - Středisko EV Chaloupky VI.- IX.třída
21.3.2016 - Den vody – celá škola
22.3.2016 - Sběr papíru – celá škola
1.4.2016 - Den ptactva , celá škola
24.4.2016 - Den Země – celá škola
3.5.2016 - Den Slunce – celá škola
5.6.2016 - Den životního prostředí – celá škola
8.6.2016 - Sběr papíru – celá škola
22.6.2016 - NP Podyjí – VII. a VIII.třída
Preventivní programy v rámci prevence sociálně patologických jevů:
3.10.2015 - Sociometrické měření klimatu VI.třídy
1.12.2015 - Sociometrické měření klimatu VI.třídy
7.1.2016 - Zdravotní výchova – I.třída
14.1.2016 - Sociometrické měření,VI.třída
25.2.2016 - Dopravní výchova – IV.třída
11.5.2016 - První pomoc – VIII.třída

Autoevaulace školy
------------------------Pro další rozvoj školy je důležité sledování a hodnocení výsledků výchovně vzdělávací
práce v každém školním roce.Ve školním roce 2015/2016 se učitelé zaměřili na využívání
takových metod a forem práce se žáky,které je dostatečně aktivují a motivují ve vyučovacích hodinách.Vyučující se ve svých hodinách zaměřili na vzájemnou spolupráci mezi
žáky a skupinovou práci.Velký důraz byl kladen na rozvíjení dovedností a také efektivní
využití času ve vyučovacích hodinách.Ukazuje se,že žáci často nedokáží své znalosti
využít v mezipředmětových vztazích.Zvýšené nároky kladli vyučující na úroveň

vědomostí,V tomto ohledu je zřejmé,že přílišný odklon od rozvíjení paměti a zaměření se
jen na získávání kompetencí, není správný směr.Metodické sdružení učitelů 1.stupně
a předmětové komise si sjednotily kritéria hodnocení žáků v jednotlivých předmětech a
stanovily si také požadavky,které budou jednotliví vyučující od žáků vyžadovat.Učitelé
se vyučovací hodiny snažili organizovat tak,aby žáci po převážnou část hodiny pracovali
a učitel jejich práci jen řídil.V IX.třídě bylo provedeno testování žáků testy společnosti Scio,
které se týkalo předmětů český jazyk,matematika a obecné studijní předpoklady.Po vyhodnocení získali jednotliví žáci rozbor svých výsledků.Ukázaly se velké rozdíly především
v přístupu jednotlivých žáků k testování.Také je vidět,že hodnocení výsledků žáků
v testovaných předmětech v celku odpovídá jejich hodnocení v pololetí a na konci školního
roku ve škole.U řady žáků se jeví při samostatném řešení úkolů nedostatky s porozuměním textu a v pečlivém přístupu k práci.Celkově se naše IX.třída umístila v průměru
mezi hodnocenými školami.Při přijímacím řízení na střední školy však neměli naši žáci
problémy s přijetím na vybrané školy.
V oblasti výchovy se škola ve školním roce 2015/2016 zaměřila na důsledné
dodržování školního řádu.Ne se vším můžeme být spokojeni.Je třeba přísně postihovat
projevy nevhodného chování vůči spolužákům i učitelům.Celkově je však vystupování a
jednání našich žáků při výletech exkurzích,soutěžích,lyžařském kurzu,kulturních
akcích,návštěvách kina,divadla hodnoceno velmi kladně.V posledních letech se úspěšně rozvíjí vzájemná spolupráce s Domovem pro seniory v Jevišovicích.

Jevišovicích
Mgr.Vajčner Jan

15.9.2016

