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 Základní škola 

 

    I)         Základní údaje o Základní škole v Ivani 

 

Název a adresa školy : Základní škola a mateřská škola Ivaň,  691 23 Ivaň 73 

IČ : 49963520, IZO : 600112608, příspěvková organizace 

Ředitelka školy : Mgr. Lenka Koubková 

 

Zřizovatel, adresa zřizovatele : Obec Ivaň  267, 691 23 Pohořelice 

 

Kontakt na zařízení : 

tel.: 519427430, mob. 602954944,  e-mail : zsivan@seznam.cz, koubkova@zsivan.cz 

www.zsivan.cz 

datová schránka :imfmtbw 

  

Součástí školy podle rozhodnutí o zařazení :  

Základní škola   kapacita 50 ţáků  IZO : 108 010 414 

Mateřská škola  kapacita 40 dětí  IZO : 107 604 604 

Školní družina   kapacita 25 ţáků  IZO : 118 400 606 

Školní jídelna   kapacita 80 strávníků  IZO : 103 179 569 

 

Základní  škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Základní vzdělání probíhá na  

pracovišti Ivaň 73. Škola je zařazena do sítě škol rozhodnutím MŠMT České republiky ze dne  

2.5.2007. 

 

Školská rada: 

 - za pedagogy školy  Mgr. Alena Šťastná  

     Mgr. Jana Jičínská 

 - zástupci rodičů  Ing.Mgr.Hana Dubšová 

     Mgr. Otto Pařízek- předseda rady 

 - za zřizovatele   Ing.Hynek Holánek 

     Ing. Martin Rybecký 

 

Školská rada se schází 2-3x ročně. Na pozvání se jednání účastní i ředitelka školy. Zástupci 

rodičů se vyjadřovali k věcem, které se týkají školy, zástupci pedagogů objasňovali svá 

stanoviska k dané problematice.  

 

      II)      Přehled oborů vzdělávání 

 

 ŠVP školy: ,,Školní vzdělávací program pro Základní školu v Ivani"  1.-5.ročníku, 

který škola zpracovala k 1.9.2010, upraven dle potřeby školy  od 1. 9. 2021 ( č.j.: 36/21), 

vloţena nově výuka IT a digitalizace. 
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 III)      Hlavní účel a předmět činnosti : 

 

 Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy a školní druţiny. Jako zá-

kladní škola poskytuje základní vzdělávání, jako školní druţina poskytuje zájmové 

vzdělávání. Její činnost se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 

 

Naše škola, ve spojení ZŠ - 1.stupeň a MŠ, se snaţí o pozvolný přechod z rodinné péče, 

zvykání na ţivot v kolektivu a pravidla souţití.  

Na našem I. stupni se především přistupuje ke kaţdému ţákovi individuálně, s respektem k 

jeho moţnostem, s podporou sebedůvěry, s důrazem na pozitivní hodnocení v kaţdém 

kroku rozvoje jeho osobnosti. V tomto období je tedy hlavním úkolem adaptace ţáků na 

školní prostředí, nový styl práce a vytváření upevňování návyků. 

 

 

IV)       Personální zabezpečení školy 

 

Základní škola 

 Počet ţáků:   38 

 Druh činnosti : Výchovně vzdělávací proces 

 

fyzické osoby 4 

přepočtené na plně zaměstnané  4 

 

b/ Počet absolventů s odbornou a pedag.způsobilostí, kteří nastoupili na školu :1 ( ZŠ ) 

c/ Počet učitelů s odbornou a pedag. způsobilostí, kteří nastoupili na školu :2 (MŠ i ZŠ ) 

d/ Počet učitelů s odbornou a pedag.způsobilostí, kteří odešli ze školy :0 

e/ Počet učitelů bez odborné způsobilosti, kteří odešli ze školy :0 

 

 

           V)    Školní jídelna  

Školní jídelna je s kuchyní. 

Počet strávníků :  ţáci ZŠ   37 

    děti    MŠ  35 

    zaměstnanci školy 14 

fyzické osoby 3 

přepočtené na plně zaměstnané  1,9 

  

 Školní jídelna zabezpečuje stravování pro všechny děti v MŠ, ţáky v ZŠ a 

zaměstnance školy.  Připravuje obědy, dopolední a odpolední svačiny, také pitný reţim pro 

všechny ţáky školy. Stravné se platí na začátku kaţdého měsíce na ten daný měsíc, strava je 

pestrá, kvalitní a splňuje stanovený spotřební koš. Škola je zapojena do projektu „Ovoce do 

škol“ a " Mléko do škol". Stravné se platí na samostatný účet Fio banky. 



 

VI)    Školní druţina 

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 1 25 fyz.1  / přepoč.0,733 

  

V letošním školním roce bylo do školní druţiny zapsáno 25 ţáků, z toho 14 chlapců a 11 

dívek.  

Činnosti školní druţiny vychází z celoročního plánu školní druţiny a jsou přizpůsobeny 

ročním obdobím, svátkům a významným událostem. Tematické kruhy jako např.: Všichni 

jsme kamarádi, Poznáváme svět, Místo, kde ţiji, se odráţely ve všech činnostech školní 

druţiny. Oblíbenou činností jsou pohybové aktivity v tělocvičně a školním hřišti i v okolí 

školy. Snaţíme se vyuţívat různorodé prostory pro sport. V případě nepříznivého počasí 

vyuţíváme prostory školní duţiny nebo tělocvičny. V průběhu roku byla věnovaná zvýšená 

péče vhodnému chování a to na veřejnosti, ale především mezi ţáky.  

 

          VII)     Zájmové krouţky:  

 

název krouţků počet krouţků počet ţáků 

Lokomoce v MŠ  1 15 

Pohyb a tradice  2 21 

Polytechnika a robotika 1 10 

Fotbalová přípravka  1 15 

 

Krouţky byly zajištěny z projektu OPR Pohořelice, MAS Podbrněnsko a ve spolupráci se 

Sokol Ivaň. 

 

VIII)      Přijímací řízení, zápis k povinné školní docházce 

 

K zápisu do 1. ročníku bylo 8 ţáků. 6 ţáků je v řádném nástupném termínu přijato, 1 

ţák poţádal o roční odklad (ten byl udělen) a 1 ţákyně s ţádostí o předčasné zahájení šk. 

docházky nebyla přijata, a přechází do nultého ročníku ZŠ Vranovice. 

Do 1. ročníku bude nastupovat 6 ţáků (2 přijatí a 4 po odkladu). 

 

 

IX)     Údaje o výsledcích ţáků 

 

 Celkové hodnocení a klasifikace ţáků 

ročník počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo opakují 

 

1. 6 6 - - - 

2. 10 10 - - - 



3. 11 11 - - - 

4. 3 3 - - - 

5. 8 7 1 - - 

celkem za školu 38 37 1 - - 

 

Ţáci všech ročníků jsou klasifikováni na vysvědčení známkami.  

Na škole nezvoní, čímţ je dána větší moţnost individuálního tempa práce. 

Do ZŠ Vranovice přechází do 6. ročníku 6 ţáků a 2 ţáci na 8leté Gymnázium Mikulov. 

 

Sníţený stupeň z chování : 

stupeň chování počet % z počtu všech ţáků školy 

2 - - 

3 - - 

 

Celkový počet neomluvených hodin na škole je 0 průměr na jednoho ţáka je 0 hod. 

 

Údaje o počtu absolventů a přijímacím řízení na střední školu z 5.ročníku:  

 

gymnázium počet ţáků přihlášených přijatých % z celkového počtu všech ţáků 

4 leté studium 0 0 0 0 

6 leté studium 0 0 0 0 

8 leté studium 2 2 2 5,2% 

celkem        0         0         0 0 

       

 

X)     Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

 

V tomto šk. roce jsme měli nelehký cíl, provést ţáky, kteří absolvovali dlouhodobější 

distanční výuku v loňském roce, letošním, běţným provozem a to podle ŠVP školy pro 

daný ročník. Zjistili jsme, ţe ţáci vcelku velmi dobře zvládli učivo, dobře jsme navázali 

a tak dokázali naplnit cíle ŠVP. I kdyţ letošní rok jsme museli věnovat větší čas 

opakování a upevňování učiva z loňských let, nemuseli jsme přistoupit k ţádné redukci, 

jen přesunutí nebo vynechání doplňujícího nebo rozšiřujícího učiva.  

 

Ke zdárnému výsledku také dopomohla dvě opatření v rámci školy: a to 1) 

celorepublikový plán doučování, kde jsme si stanovili kritéria dle situace v září a 

projednali s rodiči moţnosti zapojení dětí do doučování, včetně prostupnosti z důvodu 

nemoci. Také jsme se snaţili zde opakovaně zapojit ţáky nadané a rozšiřovat s nimi 

učivo.  

  za 2) kaţdá třídní učitelka měla stanovenou 1 hodinu intervence, kde především se 

systematicky věnovala dětem s doporučením z poradny a dětem, kterým je na škole 

navrţeno PO 1. Tyto hodiny byly ale také velkou oporou pro ţáky s krátkodobými 

obtíţemi, včetně návratu po nemoci či karanténě.  



Péče o ţáky s SVP nebo mimořádně nadané: Jako podpora na škole funguje systém: 

poradenské pracoviště – spolupráce všech učitelů, a s rodiči, pak pedagogická intervence, 

doučování a individuální přístup.  

Na naší škole byli 4 ţáci s různou podporou na základě stanovení v PPP. Na základě 

doporučení PPP a ředitelky školy byla 13 ţákům poskytována pedagogická intervence. 

Na škole pracovaly 3 školní asistentky – 1,5 v ZŠ a 1,5 v MŠ.  

 

XI)      Minimální preventivní program  

Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo naši školu 38 ţáků ve třech třídách. V rámci MPP 

jsme se v letošním školním roce zaměřovali na témata:   

 bezpečnost na Internetu, pravidla uţivatelského prostředí výuky 

 první pomoc, zdravověda 

 policie ČR, bezpečnost, doprava 

 kyberšikana a online chování navzájem 

 práce s třídním kolektivem 

 sportovní aktivity a pohyb 

 mimořádně zařazeno téma: válečný konflikt 

 

1. Aktivity  pro  ţáky  

Ve  výuce 

Preventivní program je součástí výuky na naší škole, prochází všemi předměty. Aktivity 

během roku směřovaly na posílení sebevědomí ţáků, na vstřícné vztahy mezi ţáky a dobré 

klima ve třídách, také jsme zvýšili zaměření na prevenci neţádoucích jevů ve 

společnosti. Na plnění programu se podíleli všichni učitelé průběţně během celého školního 

roku ve všech předmětech, činnostech, dle potřeb, moţností, příleţitostí a nabídek. Během 

školního roku jsme doplňovali téma ke vzniku válečného konfliktu na Ukrajině, citlivé téma 

bylo probíráno především v kruhu třídy a malých kolektivech.  

    A: Cílené preventivní aktivity : 

Všichni ţáci školy:  

- Den s IZS - Pohořelice 

- Dopravní výchova - 2 dny (SVČ Pohořelice) 

- Divadélko první pomoci  

- Ivaňská škola má talent  

- Škola v přírodě  

 

Preventivní program šikana a kyberšikana - 3. ročník - práce se třídou  ( PPP Brno) 

Soutěţ mladý cyklista 4.+5. ročník - Pohořelice 



Den otevřených dveří  - program na ZŠ Vranovice pro ţáky 5.ročníků (adaptace a stmelování) 

 

B:Aktivity pro vyplnění volného času dětí: 

- Školní druţina 

- Školní a místní knihovna 

- Krouţky  - Polytechnika a robotika, pohybové: Pohyb a tradice, Lokomoce, Fotbalová 

přípravka. 

 

2. Realizace MPP - narušena pokračující epidemií : 

 

- poskytování informací – besedy, konzultace, osvětový materiál, videoprojekce, kulturní 

akce, sportovní aktivity, krouţky, projekty            

- spolupracuje  se  ţáky, ostatními  pedagogy, výchovným  poradcem školy, rodiči,  

ostatními  sloţkami a  institucemi, odbornými zařízeními, orgány státní správy apod. 

- jedná se ţáky při řešení  problémů 

- jedná s rodiči při  řešení  problémů  

- připravuje  MPP a jeho  hodnocení 

 

3.Spolupráce  s rodiči 

Aktivní 

- účast zástupců rodičů v radě školy 

- třídní  schůzky 

- individuální  schůzky  s rodiči -  řešení problémových situací - ve škole 

- akce školy pro veřejnost: zahájení šk. roku, setkání v MŠ, vánoční výstava, Den matek, 

loučení s předškoláky a páťáky.  

Pasivní 

- zápisy a oznámení v ŢK 

- www stránky školy  

- Teams prostředí  

- písemná  sdělení  rodičům 

- informační  letáky 

- zprávy  v místním rozhlase  v obci, ve  zpravodaji  obce 

- zprávy na  nástěnkách ve škole 

 

4.Spolupráce se sloţkami a institucemi 

- PPP Brno  

- SVČ Pohořelice 

- MěÚ Pohořelice 

- MAS Podbrněnsko 

- Policie ČR - Brno, oblast prevence  



 

5.Konkrétní  výsledky  strategie MPP  v tomto  školním roce:  

 

Podařilo se: 

- Realizace školy v přírodě 

- zařadit velmi zajímavé exkurze, proţitkové akce, práci se třídami na klimatu 

-  zamezit výskytu náznaků šikany na škole 

- zapojení se do situací souvisejících s osobní bezpečností 

- ON- LINE výuka realizovaná přes Microsoft teams (školní nastavení), vedla k cílené práci 

pedagogů s dětmi i v době uzavření škol. Okamţitě se řešily výukové problémy a zároveň 

tato výuka přispěla k menší sociální odloučenosti ţáků a spoluţáků a k lepšímu snášení 

těchto opatření. 

- zařazovat více aktivit v přírodě 

- sportovní akce a aktivity (škola pořádá T-mobile běh, Hry bez hranic) 

- vystupovat s ţáky na veřejnosti – (i kdyţ chybí kulturní zařízení, kde by se škola 

prezentovala – hlavně v zimních měsících) jsme zvládli velkou školní akci ke Dni matek 

na faře u Holánka (za podporu jim patří velký dík). 

-  dále menší akce: vánoční výstava, setkání s rodiči v MŠ (Zahájení a konec roku – 

loučení) , realizace edukačních hodin (rodiče + děti v MŠ), konec roku – loučení s páťáky  

- zapojení do dalších akcí – nepořádaných školou 

- výroba vánočních drobností pro seniory (ŠD)  

- velmi rychle reagovat na válečný konflikt Ukrajina x Rusko podporou ţáků v bezpečném 

prostředí  

 

Nepodařilo  se: 

- neuskutečnění všech naplánovaných akcí z důvodu epidemie 

 

 XI)         Údaje o dalším vzdělávání  pracovníků-  za rok 2021/22 

 

A) pedagogických : 

příjmení termín akreditovaná pracoviště název 

Koubková Září 21- 

červen 22  

Pedagogická fakulta JČU 

České Budějovice, CVŢ.  

Kvalifikační studium 1.stupně.   

Šťastná A. 18.11. 21 KÚ Jm kraje (Slobodníková) Setkání VP 

 14.3. 22 PPP Lomená , Brno  Setkání VP 

 29.3. 22 VIM Brno  Začleňování ţáků cizinců do výuky - online 

Jičínská 9.12. Lokomoce  Lokomoce - workshop 

 2.2.22  NPI - online  Práce se třídou - fungující tým 



 15.2. 22  VIM Brno Učím (budu učit) informatiku na 1.stupni 

 17.5.22 NPI - online Digiday X Edu ,,Ach ty digitální 

kompetence!,, 

 19. 10. 2021 MŠMT,  za účasti ministra 

R.Plagy 

KONFERENCI K REVIZI RVP ZV 

 

 15. 12. 2021 PPP Brno - pracoviště 

Poradenské centrum 

 

Podpůrné skupiny pro pedagogy 

 8. února 22 Pedagogická fakulta 

Masarykovy univerzity 

ve spolupráci s Expertním 

panelem MŠMT ČR. 

Představení závěrů veřejné diskuze 

k Hlavním směrům revize RVP ZV 

Lízalová 13. 10. 21  Školení respirační onemocnění v MŠ  

 3. 3. 22 Luţánky - SVČ Brno 

(Bednářová) 

Školní zralost 

 28. 3. 22 Luţánky - SVČ Brno 

(Bednářová)  

Řeč a čtenářská pregramotnost 

 9.12. Lokomoce  Lokomoce - workshop 

Rohrerová 13. 10. 21  Školení respirační onemocnění v MŠ  

 3. 3. 22 Luţánky - SVČ Brno 

(Bednářová) 

Školní zralost 

 28. 3. 22 Luţánky - SVČ Brno 

(Bednářová)  

Řeč a čtenářská pregramotnost 

Manková 20.4.2022 Eduall (Michal Prokeš)  Jak na ,,zlobivé" dítě 
 

 1.5.2022 Eduall (Michal Prokeš) Jak pracovat s kulturními rozdíly ve škole? 
 

 18.5.2022 Eduall (Michal Prokeš) Jak tvořit pravidla pro ,,zlobivé" žáky? 

Pekaříková 2021-22  Studium předškolní pedagogiky  

 

 

 

 

 

B) nepedagogických : 

 

příjmení termín akreditovaná pracoviště název 



Kolková  25.5. 22 Sohaw software  Program WR mzdy  

Soukalová  2021-22 SOU Přimka, Znojmo  Studium maturitní, obor: podnikání 

 19.1.22 Jídelny.cz Školské právo pro školní jídelny  

Knottigová 22.10. 

21 

ATIV - centrum 

vzdělávání a praxe  

Školení hygien.minima, zásady SVHP, systém 

HACCP 

Chromcová  22.10. 

21 

ATIV - centrum 

vzdělávání a praxe  

Školení hygien.minima, zásady SVHP, systém 

HACCP 

 

 

 

 XII)      Aktivity a prezentace školy na veřejnosti:  

Zahájení školního roku 

Ve středu 1. 9. 2021 byl slavnostně zahájen nový školní rok 2021/22. Vzhledem k rozvolnění 

epidemických opatření, mohlo přivítání proběhnout tradičně - setkáním všech dětí MŠ, ţáků a 

zaměstnanců školy spolu s rodiči a starostou obce na prostranství školního dvora. Ředitelka 

školy Mgr. Lenka Koubková popřála úspěšný rok, seznámila všechny s provozem školy a 

novinkami. Zvláštní přivítání patřilo ţákům 1. ročníku a novým dětem v MŠ.  

Postupně s rozvolňováním opatření se nám podařilo uskutečnit některé tradiční akce: za 

přísných opatření a ve venkovních prostorách proběhla venkovní vánoční výstava. Dále jiţ 

bez opatření Den matek, rozloučení s předškoláky a se ţáky 5. ročníků.  

Akce|:  

 

8. 9. 21 Seznamovací odpoledne s rodiči MŠ 

18. 1. 22 Třídní schůzky s předškoláky v MŠ 

26. 4. 22 Workshop Lokomoce pro rodiče MŠ 

ZŠ :1. 10. Projektový den dýně 

29. 4. Čarodějnická stezka vesnicí 

15. 5. Vystoupení u Holánků ke Dni matek 

   29.6. Slavnostní zakončení šk. roku + Divadlo Koráb : Zahradní slavnost a pasování 

 

 

 

XIII)      ORGANIZACE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE:  

 

Počet ţáků ke  30. 9. 2021 na ZŠ byl 38. Na ZŠ se vyučoval 1. – 5. ročník ve třech třídách. 

Téměř všichni ţáci jsou z Ivaně, ale také z Přibic a Vranovic. 



 

I. třída 2. ročník (10 ţáků) tř. uč. Mgr. Jana Jičínská 

II. třída  1.a 3. ročník (6 a 11 ţáků) tř. uč. Mgr. Alena Šťastná 

III. třída 4. a  5. ročník (3 a 8 ţáků) tř. uč. Mgr. Lucie Šťastná 

 

    V mateřské škole byly dvě třídy s počty 17 a 18 dětí, celkem 35 ţáků ke 4. 9. 2021.  

V MŠ pracovaly učitelky Lenka Lízalová, Veronika Prokešová, Denisa Rohrerová, Vladimíra 

Pekaříková a Milada Manková a jako školní asistent z projektu šablony III. v ZŠ Ivaň paní 

asistentka Vladimíra Pekaříková. 

Ve školní druţině bylo 25 dětí – vychovatelka Milada Manková. 

 

 

UČITELSKÝ SBOR A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 

 

Ředitelkou školy je Mgr. Lenka Koubková.  

Na ZŠ vyučovaly paní učitelky: Lucie Šťastná, Alena Šťastná a Jana Jičínská. 

Jako školní asistent působily paní Milada Manková a Lucie Šťastná, tuto práci vykonávaly 

celý školní rok. 

Ve ŠD je vychovatelka Milada Manková.  

V MŠ pracovaly učitelky Denisa Rohrerová, Lenka Lízalová, Jana Jičínská, Vladimíra 

Pekaříková,  která zároveň v MŠ působila a jako školní asistent z projektu šablony III v ZŠ 

Ivaň a tuto práci vykonávala celý školní rok, část roku také Mgr. Lucie Šťastná. Při 

dlouhodobé pracovní neschopnosti suplovala Helena Kratochvílová (květen - červenec 2022) . 

 

Vedoucí školní jídelny a provozu je paní Soukalová Věra. Kuchařky Hedvika Knotigová a 

Lenka Chromcová, která současně i uklízí s paní Helenou Pokornou (na podzim nahradila 

Jarmilu Kocmánkovou). Školník je p. Vladimír Lízal. Účetní školy je p. Dagmar Kolková. 

 

  KROUŢKY 

 

Všechny krouţky byly v nabídce ZŠ zdarma - nastaveny byly krouţky přes projekty MAS 

Podbrněnsko. 

 

ZÁPIS 

 

Zápis letos proběhl opět distančně-bez účasti ţáků. A to vzhledem k pokračujícím 

protiepidemickým opatřením z důvodu nebezpečí pandemie COVID - 19. Rodiče mohli 

donést podklady potřebné k zapsání dítěte do ZŠ nebo MŠ kdykoli po domluvě do školy, 

schránky školy nebo odesláním do emailu nebo datové schránky. Dle zákona byla rozšířena 

doba přijímání těchto dokumentů:- zápis do 1. třídy : 1. 4. - 23. 4. 2021   

            - zápis do MŠ: 3. 5. - 14. 5. 2021 

Zápis byl oznámen na vývěsce a na webu školy, také byl rozeslán rodičům předškolních dětí 

emailem.  



K zápisu do 1. ročníku se dostavilo 8 ţáků.  6 ţáků je v řádném nástupném termínu 

přijato, 1 ţák poţádal o roční odklad (ten byl udělen) a 1 ţákyně s ţádostí o předčasné 

zahájení šk. docházky nebyla přijata, a přechází do nultého ročníku ZŠ Vranovice.  

Do 1. ročníku bude nastupovat 6 ţáků (2 přijatí a 4 po odkladu). 

 

Do mateřské školy během zápisu došla od rodičů ţádost o zařazení dítěte do MŠ 14x. Po 

termínu zápisu přišlo ještě 6 ţádostí o přijetí do MŠ ( do konce školního roku - srpen 2021). 

Všichni byli přijati s tím, ţe jiţ během prázdnin došlo k odhlášení 5 ţáků. Celkem do šk. roku 

2021/22 nastoupí 15 ţáků, z toho nově 2 předškoláci. 

 

PROSPĚCH A CHOVÁNÍ 

 

K 30. 6. 2020 prospělo všech 38 ţáků. Vyznamenání mělo 37 ţáků. V průběhu a na konci 

školního roku byly uděleny pochvaly všem ţákům, kteří významně reprezentovali školu a 

také za dlouhodobou vzornou přípravu do výuky. Všech 38 ţáků bylo hodnoceno 1. stupněm 

z chování. 

 

AKCE PRO DĚTI - KULTURA, SPORT 

 

9. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2. +3. třída 

9. 9. Zahájení AJ s rodilým mluvčím 

14. 9. T-mobile olympijský běh 

15. 9.  Zahájení lokomoce 1+2+3.třída 

17. 9. Den s IZS Pohořelice 

21. 9. Dopravní výchova 

1. 10. Projektový den dýně 

14. 10. Beseda v knihovně ve Vranovicích 1. třída 

18. 11. Ukončení plaveckého výcviku 

14. 12. Divadlo Radost Brno 

15. 12. Ukončení lokomoce 

24. 1. Setkání s předškoláky 1. třída 

1. 2. Divadélko první pomoci  

17. 2. Masopust ve škole 

22. 2. Hudební nástroje:  Duo Janeček 

15. 3. Beseda v knihovně 1.- 5. třída 



18. 3. Divadlo Bolka Polívky Káťa a Škubánek 

22. 3. Preventivní program ČR – šikana a kyberšikana 

7. 4. Dopravní den v Pohořelicích 

13. 4. Ivaňská škola má talent 

22. 4. Projektový den -den Země 

27. 4. Návštěva školy ve Vranovicích – Den otevřených dveří pro páťáky 

29. 4. Čarodějnická stezka vesnicí 

5. 5. Hry bez hranic v Pohořelicích 

10. 5. Soutěţ mladý cyklista v Pohořelicích 4. +5. třída 

15. 5. Vystoupení u Holánků ke Dni matek 

31. 5. - 3. 6. Škola v přírodě 

17. 6. Spaní páťáků ve škole 

22. 6. T-mobile běh 

24. 6. Cyklovýlet do Velkého dvora 

29.6.  Slavnostní zakončení šk. roku + Divadlo Koráb : Zahradní slavnost a pasování 

Akce školní druţiny:  

říjen - kresba na kameny pod vedením lektorky Dany Saňkové 

říjen- výlov rybníka Vrkoče   

listopad - tvořivá dílna s paní Soudkou – výrobky na vánoční jarmark  

listopad - výrobky na vánoční jarmark ve ŠD 

prosinec - tvořivá dílny s paní Lízalovou v obecní knihovně – vánoční  hvězda 

leden -  pokusy ve ŠD  

duben - výroba čarodějnice pro TJ Sokol  

duben - výroba mašlí pro místní vinaře   

duben - dárečky pro klienty Odstrčilovy vily  

květen - stopovaná 

červen - návštěva obecní knihovny  

 



Významné akce MŠ 2021/2022 

 

Září :  8. 9. 21 Seznamovací odpoledne s rodiči 

Říjen:   14. 10. 21 Beseda v knihovně s předškoláky 

  18. 10. 21 Divadlo O Zajíčkovi 

Listopad:  16. 11. 21 Divadlo Kůzlátka a vlk 

Prosinec: 15. 12. 21 Vánoční výstava 

 15. 12. 21 Divadlo Radost – Mach a Šebestová 

Leden   6. 1. 22 Divadlo Zdraví a hygiena  

   11. 1. 22 Vyšetření Lokomoce 

  18. 1. 22 Třídní schůzky s předškoláky 

Únor   1. 2. 22 První pomoc 

  17. 2. 22 Akce v MŠ - Masopust 

Březen  15. 3. 22 Knihovna 

  18. 3. 22 Divadlo Brno, Káťa a Škubánek 

Duben  20. 4. 22 Středisko eko-výchovy, Den v králičím koţíšku 

  26. 4. 22 Workshop Lokomoce pro rodiče 

  28. 4. 22 Akce v MŠ- Čarodějnice 

Květen 3. 5. 22 Závěrečné vyšetření Lokomoce 

  4. 5. 22 Zápis do MŠ 

  10. 5. 22 Divadlo o Smolíčkovi 

  15. 5. 22 Den matek 

  20. 5. 22 Dodatečné vyšetření Lokomoce 

Červen  1. 6. 22 Akce v MŠ – Den dětí 

  10. 6. 22 Focení  

  20. 6. 22 Návštěva knihovny 

  21. 6. 22 Poţární cvičení 

  22. 6. 22 T-mobile běh 



  29. 6. 22 Rozloučení s předškoláky, páťáky 

Celý rok probíhala spolupráce MŠ s fyzioterapeutem, projekt Lokomoce. Od ledna cvičení 

probíhalo za přítomnosti supervizora. 

 

 

SOUTĚŢE: 

 

Velmi úspěšné umístění týmu ţáků 1.-5.roč: Solilová M., Solil J., Dubš J., Koubková J., 

Holzmann J. na 1.místě v reprezentaci školy na Hrách bez hranic.  

Celoškolní soutěţ - Ivaňská škola má talent, k podpoře všech nadání u ţáků naší školy.  

 

 

PLAVECKÝ VÝCVIK 

 

V letošním školním roce jsme mohli absolvovat plavecký výcvik, účastnili se všichni ţáci 2. a 

3. ročníku, zahájen byl jiţ 9.9. 2021 a ţáci absolvovali 10 x 2 hodiny v bazénu Vranovice.  

 

PROJEKTY 

 

1)  V rámci hlavního projektu Nové Šablony v ZŠ Ivaň proběhla letos následující plnění: 

- školní asistentka v MŠ 

- školní asistentka v ZŠ 

- vzdělávání pedagogických pracovníků – ,,tabletová" gramotnost 

- zahraniční stáţ pedag. pracovníka 

- Projektové dny ZŠ mimo školu –Projekt ,,den ,, v Moravském krasu – Projekt v přírodním 

areálu Velká Dohoda: environmetální a logická výuka na stanovištích, spojená s rozvojem 

motoriky na lanových aktivitách.  

- projektové dny ve škole: Pevnost Baldyard – logická, polytechnická a environmentálně 

zaměřená celodenní hra na motivy hry pevnost Boyard.   

MŠ – Střediskoeko - výchovy, Den v králičím koţíšku.  

2)Z projektu Péče o děti I. stupně ZŠ jehoţ zřizovatelem je město Pohořelice byl zřízen na 

škole „Ranní klub“ pro děti zaměstnaných rodičů. Bylo nahlášeno10 dětí a klub vedla p. 

učitelka Jana Jičínská  v době od 6:45 do 7:45 hodin.  

Z tohoto projektu proběhly také letos ve škole 2 pětidenní příměstské tábory v době od 1.7. - 

9.7. a 12.7.-16.7. 2021, první vedla paní Milada Manková a druhý Hana Mlýnková, druhými 

lektorkami byly Věra Soukalová a Ludmila Hovězáková. Velký zájem ze strany rodičů byl 

vidět na vysokých počtech nahlášených ţáků ( 22 + 17). 

 

3) Z projektu MAS Podbrněnsko - SO ORP Pohořelice II.  

 financování  edukačních skupin pro předškoláky v MŠ. 

 krouţky na ZŠ: Pohyb a tradice 2x, Polytechnika a robotika a v MŠ Lokomoce.  



 spolupráce s jazykovou školou TLC kids - rodilý mluvčí anglického jazyka do školy 

(realizováno 9x) - pravidelně kaţdý měsíc. 

 

4) LOKOMOCE – projekt ucelené podpory rozvoje - děti pokračovaly ve cvičení celoročně se 

svými pedagogy v MŠ 

 

5) SYPO - v letošním školním roce se podařilo zařadit 2 pedagogy do projektu SYPO - 

vzdělávání a podpora v ICT technologiích, s individuální podporou a řešenímproblémů za 

pomoci a spolupráce krajské metodičky ICT z NPI (Národní institut vzdělávání) . 

  

6) Polygram- ředitelka školy se účastnila několika ON LINE školení v projektu Polygram - 

matematická gramotnost. 

 

ŠKOLNÍ BUDOVA A VYBAVENÍ ŠKOLY 

 

V létě proběhla opět rekonstrukce, tentokrát podlah ve dvou největších třídách a ve 

sborovně/ředitelně, na stávající parkety bylo poloţeno speciální lino s paměťovou pěnou. 

Zvýšil se tepelný i pocitový komfort. Vše navazovalo na loňskou rekonstrukci topení. 

Závěrem proběhla výmalba tříd ZŠ.  

IT vybavení školy: 4 nové kvalitní notebooky. Plánujeme ucelený program výuky 

programování, nákup realizujeme postupně, v současné chvíli jsou na škole ozoboti a digitální 

včelka Beebot a 3 blueboty. Do začátku příštího roku pořizujeme třídní box - VEX 123.   

 

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE 

 

     Školní jídelna vařila v tomto roce pro 86 strávníků. Kaţdý týden také dostávali ţáci 

výrobky z dotačního programu Ovoce a mléko do škol.  

Na škole stále fungujeme v reţimu zavedených hygienických pravidel, vyměněny nádoby na 

mýdla, všude desinfekce, všude jsou umístěny drţáky na jednorázové papírové 

utěrky/ručníky.  

 

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

 

Dále jsme všichni pokračovali do stínu borovic na dětské hřiště, kde byla připravena zahradní 

slavnost a překvapení v podání divadla Koráb.  

 

Inspekční činnost: online - zařazeni do výstupního hodnocení ČŠI ţáků 5. ročníků, účastnilo 

se 7 z 8 ţáků. Výsledky byly lehce nad republikovým průměrem, viz zpráva ČSI.  

 

Hospodaření školy – základní údaje (samostatně vše ve výroční zprávě o hospodaření školy 

za kalendářní rok): 

Škola hospodaří s finančními prostředky přijatými ze státního rozpočtu od MŠMT-

přímé náklady a s příspěvky na provoz od zřizovatele, také má finanční dotace na projekty. 

Škola dále získává prostředky jako příspěvky a dary od fyzických osob.  



        

  Spolupráce s organizacemi při plnění úkolů ve vzdělávání: 

 

V oblasti přímé péče o ţáky : 

 

 spolupráce  s PPP, zpracovány  dotazníky pro PPP, SPC, OSPOD a jiná odborná 

pracoviště s třídními učiteli, zaloţení do osobních spisů ţáků 

 sledován  účel navrhovaných  doporučení a vyvozování z nich závěry (ped. rady ) 

 ORP Pohořelice - nabídka volnočasových aktivit pro ţáky (vyuţíváme ranní druţinu a 

letní tábor při školní druţině v červenci  - pro ţáky 1.- 5. ročníku - letos proběhl 

úspěšně ve dvou turnusech od 1.7. do 15.7. 2022) 

 

V oblasti prevence : 

 

 společně s tř.učiteli a vedením školy systematicky sledován a hodnocen vývoj ţáků  

( individuální jednání, provozní porady a pedagogické rady ) 

 spolupráce pedagogů se školním poradenským týmem 

 celoroční spolupráce s policií ( městskou i ČR)  

 akce: Město Pohořelice, MAS Podbrněnsko, SVČ Pohořelice 

 poradenství: PPP Brno  

 

V oblasti vzdělávání : 

 

 internet ( webové stránky MŠMT, jmskoly.cz, zakonyprolidi.cz, pedagogická komora, 

INSPIS, SYPO - letos jsme zapojeny do podpory vzdělávání v oblasti IT ) 

 MAS Podbrněnsko - ředitelka a učitelé jsou zapojeni do spolupráce formou komisí: 

finanční a pro čtenářskou a matematickou gramotnost, kde se podílí na vzniku nabídky 

školení dle potřeb škol v oblasti Pohořelicka a také na vlastní vzdělávání a předávání 

zkušeností.  

 vyuţití prostředků ze Šablon III na vzájemnou spolupráci pedagogů na školách - 

náslechy, porady, hodnocení ... 

 

XIV) Zhodnocení a závěr 

     

 Školní rok 2021/22, byl ovlivněn probíhající epidemií viru COVID - 19. Většina 

školního roku uţ ale proběhla v prezenční formě. Dařilo se nám realizovat i krouţky, 

doučování, intervence a vše vést k normálu, včetně několika úspěšných akcí pro veřejnost a 

Škole v přírodě. Dále jsme vyuţívali platformu pro distanční výuku: Microsoft Office 365 a 

její aplikace, především TEAMS pro výuku a Outlook pro bezpečnou emailovou komunikaci 

s rodiči. Kaţdý ţák školy má svoji adresu, zdarma online celé MS Office 365 a přihlašovací 

údaje.  

Ţáci si odnesli velké mnoţství znalostí a nových dovedností (především byl vidět veliký 

pokrok v uţívání techniky z doby on-line výuky), ale i sportovní a kulturní záţitky.  Ve škole 



ţáci plně vyuţívají dvou interaktivních tabulí, které přispívají ke kvalitní výuce s vyuţitím 

moderních technologií (video, internet aj.. ). Zlepšují si své dovednosti i v práci s tablety. 

Pedagogové a správní zaměstnanci odváděli během celého školního roku velmi kvalitní práci 

a také se velmi zodpovědně postavili k uzavření školy a distančnímu vzdělávání.  

 

Škola má dálkový přístup:  jsou zřízeny webové stránky, školní ţákovské adresy, datová 

stránka a elektronický podpis. 

Velmi příznivě také ovlivňuje školu to, ţe zřizovatel školy vychází vstříc poţadavkům školy a 

plně podporuje její činnost.  

Škola také děkuje všem sponzorům, kteří přispěli během celého školního roku svými 

peněţními nebo hmotnými dary ( opakovaně i v podobě surovin do jídelny). Vše je vyuţito 

pro potřeby ţáků a dětí.  

 

V Ivani dne 29. 8.  2022 

 

                                          ....................................................... 

        ředitelka školy 

               Mgr. Lenka Koubková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


