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 Základní škola 
 

    1)         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 

Ředitel školy : Mgr.Miloš Pavlů 

 

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

 

Kontakt na zařízení : 

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

www.zsivan.cz 

  

Součástí školy podle rozhodnutí o zařazení :  

Základní škola   kapacita 50 žáků  IZO : 108 010 414 

Mateřská škola  kapacita 40 dětí  IZO : 107 604 604 

Školní družina   kapacita 25 žáků  IZO : 118 400 606 

Školní jídelna   kapacita 80 strávníků  IZO : 103 179 569 

 

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

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

2.5.2007. 

 

Školská rada : 

 - za pedagogy školy  Mgr.Subotová Věra     

     Mgr.Šťastná Alena 

 - zástupci rodičů  Mgr.Lenka Koubková-předsedkyně rady 

     Lucie Cetlová     

 - za zřizovatele   Ing.Holánek Hynek 

     Ing.Marie Gebauerová 

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

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

stanoviska k dané problematice. Nová školská rada měla zahájení 9. 5. 2017. 

 

 

      2)      Přehled oborů vzdělávání 

 

 ŠVP školy 1.-5.ročníku, který škola zpracovala k 1.9.2010, upraven dle potřeby školy  

od 1.9.2016 ( č.j.: 19/16). 

 

 

      3)      Hlavní účel a předmět činnosti : 

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

kladní škola poskytuje základní vzdělávání, jako školní družina 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. 
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Naše škola se snaží na I.stupni o pozvolný přechod z rodinné péče, kde je nezbytné 

přistupovat ke každému žákovi individuálně, respektovat jeho možnosti a pozitivně  hodnotit 

každý krok v rozvoji jeho osobnosti. V tomto období je tedy hlavním úkolem adaptace žáků 

na nové prostředí, nový styl práce a vytváření upevňování návyků. 

 

 

4)       Personální zabezpečení školy 

 

Základní škola 

 Počet žáků  32 +  3 žáci v zahraničí 

 Druh činnosti :  Výchovně vzdělávací proces 

fyzické osoby 4 

přepočtené na plně zaměstnané  3,7 

b/ Počet absolventů s odbornou a pedag.způsobilostí, kteří nastoupili na školu : --- 

c/ Počet učitelů s odbornou a pedag. způsobilostí, kteří nastoupili na školu : --- 

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

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

Dne 31.3.2017 odešla ze školy Mgr.E.Damborská, nastoupila Mgr.J.Jičínská. 

 

           5)    Školní jídelna  
 

Školní jídelna je s kuchyní. 

Počet strávníků :  žáci ZŠ   31 

   děti    MŠ  26 

     školní pracovníci 10 

fyzické osoby 3 

přepočtené na plně zaměstnané  1,65 

  

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

zaměstnance školy.  Připravuje dopolední a odpolední svačiny. Stravné se platí na začátku 

měsíce za předcházející měsíc, strava je pestrá, kvalitní a splňuje stanovený spotřební koš. 

Škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“. Od příštího školního roku se stravné bude 

platit přes účet. 

 

      6)    Školní družina 

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 1 23 fyz.1  / přepoč.0,7 

 

Jedná se o žáky 1.-4.ročníku, kteří po vyučování a obědě jsou ve ŠD do l6.00 hod. 

Pracuje se podle ročního plánu školní družiny.   

 Druhy činnosti :  -    odpočinková 

- zájmová a rekreační 

- příprava na vyučování 

Žáci chodili na besedy do obecní knihovny, besedy byly vždy zajímavé, naučné a zakončené 

kvízem. Za pěkného počasí se využívalo školní a fotbalové hřiště, kde se hrály převážně 

míčové hry.  Na vycházky se chodilo v obci i mimo obec.Vyráběly se výrobky z různého 

výtvarného materiálu,  žáci dělali  mašle na stavění máje, růžičky na tradiční Bartolomějské 

hody.                                                                                                                   
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Ve ŠD mají děti možnost i přípravy na vyučování, kterou využívají zejména k psaní domácích 

úkolů a procvičování čtení.                                                                                                      

Žáci byli vedeni ke kázni, samostatnosti, odpovědnosti, spolupráci, pravidlům kamarádských 

vztahů a slušného chování. Z fondu sběru papíru byli ve Vida centru v Brně. 

 

 

          7)     Zájmové kroužky 

název kroužků počet kroužků počet žáků 

náboženství 1 10 

pohybový 1 13 

hudebně pohybový 1 9 

anglický 2 16 

 

 

          8)      Přijímací řízení, zápis k povinné školní docházce 

K zápisu do 1.ročníku bylo pozváno 9 žáků a také přijato. Během školního roku 

nepřišel žádný nový žák na školu. 

 

 

    9)     Údaje o výsledcích žáků 

 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

ročník počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo opakují 

 

1. 8 8 - - - 

2. 6 6 - - - 

3. 11 11 - - - 

4. 5 2 3 - - 

5. 2 2 - - - 

celkem za školu 32 29 3 - - 

 

 Žáci všech ročníků jsou klasifikováni na vysvědčení podle známek. Na škole se 

nezvoní, čímž je dána větší možnost na individuální tempo práce. 

 Do ZŠ Vranovice přechází 2 žáci do 6. ročníku. 

 

 

Snížený stupeň z chování : 

stupeň chování počet % z počtu všech žáků školy 

2 - - 

3 - - 

 

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

 

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

gymnázium počet žáků přihlášených přijatých % z celkového počtu všech žáků 

4 leté studium 0 0 0 0 

6 leté studium 0 0 0 0 

8 leté studium 0 1 0 50 

celkem        0         1         0 50 
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10)       Minimální preventivní program  

 

Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo naší školu 32 dětí ve třech třídách. Sociálně 

patologické jevy se na škole neobjevují. Drobné přestupky v chování se snažíme řešit ihned a 

předcházet tak nežádoucím jevům. Preventivní program je součástí výuky na naší škole, 

prochází všemi předměty. Aktivity během roku jsme zaměřovali na posílení sebevědomí žáků, 

na vstřícné vztahy mezi žáky. Téměř všichni žáci měli možnost trávit svůj volný čas 

v družině. Žákům byl nabídnut velký počet akcí doplňujících výuku. Škola nabízela v 

odpoledních hodinách kroužky –angličtinu, taneční kroužek, náboženství, sportovní hry. 

V průběhu roku se žáci, rodiče i veřejnost mohli zúčastnit mnoha akcí pořádaných školou. 

Během přestávek jsou učitelé v kontaktu s žáky, aby mohli v případě nevhodného chování 

zakročit. 

Komunikace mezi školou a rodinou je na dobré úrovni. 

I nadále se rozvíjí dobrá spolupráce s PPP Mikulov, PPP Brno, SVČ Pohořelice.  

 

Akce podporující zdravý životní styl žáků: 

  23. 9.    Dopravní výchova na návsi naší obce   

  7. 10.    Zubní hygiena – základy správné ústní hygieny a další zajímavé informace z 

               oblasti orálního zdraví přednáška s praktickými prvky / studentky VŠ Brno/ 

 12.10.    Muzikoterapie 

  7. 11.    Bruslení na stadionu Komety Brno  

 11.11.    Návštěva technického parku Vida Brno 

   8.12.    Ekodům Velké Pavlovice – Vánoce 

 26.  1.    Lyžování v Němčičkách 

 26.  4.    Návštěva školy ve Vranovicích – 5. ročník 

    5 .5.    Dopravní den 

    2. 6.    Projekt Zdraví dětem  - společnost Zkus ToZdravě – strava, sport = zdravý 

                 životní styl  

    9 .6.    EKO den s Kometou v Deblíně /Lesy ČR/ 

  19. 6.    Ekocentrum Velké Pavlovice – Rozkvetlá louka 

  21. 6.    Integrovaný záchranný systém /IZS/ Pohořelice 
 

Na co bychom se měli zaměřit v příštím roce: 

 - podchytit včas vztahy mezi spolužáky – nevhodné chování, náznaky šikany 

 - zamezit užívání nevhodných  slov mezi spolužáky i vůči všem dospělým ve škole  

 - působit na žáky v rámci zdravého stravování a pobytu v přírodě, spojeném s pohybem 
       

 

           11)         Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

typ kurzu počet zúčastněných pracovníků 

semináře, vzdělávací akce 5 

školení 3 

celkem                                    8 
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          12)      Aktivity a prezentace školy na veřejnosti  

      ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

 

    Na školním dvoře byl slavnostně zahájen nový školní rok ve čtvrtek 1. 9. 2016. Ředitel 

školy Mgr. Miloš Pavlů přivítal všechny přítomné. Představil zaměstnance školy. Seznámil 

dospělé i žáky s vyučujícími v jednotlivých třídách. Zvláštní přivítání patřilo žákům 1. 

ročníku. Popřát žákům i učitelům mnoho úspěchů v novém školním roce přišel také pan 

starosta ing. Martin Rybecký. 

 
 

 

ORGANIZACE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 

 

     Stav žáků  k  1. 9. 2016 byl 32. Na ZŠ se vyučoval 1. – 5. ročník ve 3 třídách.  

 

   I. třída  1. ročník (8 žáci) tř. uč. Mgr. Věra Subotová 

 II. třída 3. a  5. ročník ( 11 a 2 žáci) tř. uč. Mgr. Alena Šťastná 

III. třída 2. a 4. ročník ( 6 a 5 žáci) tř. uč. Mgr. Eva Damborská 

 

    V mateřské škole byla jedna třída s počtem 26 dětí  k 1. 9. 2016. MŠ navštěvovalo jedno 

dítě  z Nové Vsi. Ve třídě učily děti učitelky BcA. Bc. Martina Klaková, Mgr. Jana Jičínská a 

Lenka Lízalová.  

 

   Ve školní družině byl stav 23dětí – vychovatelka Milada Manková. 

 
 

 

UČITELSKÝ SBOR A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 

 

     V tomto školním roce nastoupila do mateřské školy nová kvalifikovaná učitelka Mg. Jana 

Jičínská z Ivaně. Ředitelem školy byl Mgr. Miloš Pavlů. Na ZŠ vyučovaly pí učitelky: Věra 

Subotová, Alena Šťastná, Eva Damborská. Paní učitelka Damborská dala k 31.3.2017 

výpověď a na její místo nastoupila paní učitelka Jičínská, která měla úvazek ve školce i ve 

škole. Angličtinu od 1.4. vyučovala na škole paní učitelka z Vranovic Mgr. Silvia Drábová  

(místo uč. Damborské). 

Jednomu žákovi byl přidělen asistent. Tuto funkci asistenta pedagoga vykonávala paní Milada 

Manková. 

Ve ŠD působila vychovatelka Milada Manková.  

V MŠ pracovaly učitelky Martina Klaková, Jana Jičínská a Lenka Lízalová.  

U správních zaměstnanců došlo ke změně u vedoucí školní jídelny od 1.9.2017 nastupuje na 

funkci vedoucí školní jídelny paní Věra Soukalová. Také byla přijata uklízečka do mateřské 

školy od 1.9. 2017paní Jarmila Kocmánková. 

Ostaní zaměstnanci zůstavají ve stejném složení: kuchařky Hedvika Knotigová a Lenka 

Chromcová, která současně i uklízí a  pan školník Oldřich Celnar. 
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KROUŽKY 

 

Anglický                          Mgr. Eva Damborská, od 1.4. 2017 Mgr. Sylvia Drábová 

Náboženství                     R.D.Mgr.Ing. Jaroslav Sojka 

Sportovní hry                   Milada Manková 

Taneční                            Romana Vítková 
 

 

ZÁPIS 

 

Zápis dětí do 1. ročníku ve školním roce 2017 - 2018 byl dne 20.4.2017. Zapsáno bylo 9 žáků, 

z toho 2 žákyně z Vranovic.  Do mateřské školy se dostavilo k zápisu 10 dětí. 

 

 

AKCE PRO DĚTI - KULTURA, SPORT 

 

 V průběhu roku se žáci základní i mateřské školy zúčastnili mnoha akcí: 

 23. 9.    Dopravní výchova na návsi naší obce 

  5.10.    Výroba „Dýňáčků“ – rozsvěcení s rodiči  

 7. 10.    Zubní hygiena – přednáška s praktickými prvky / studentky VŠ Brno/ 

12.10.    Muzikoterapie 

 7. 11.    Bruslení na stadionu Komety Brno  

             9. 11.    Planetárium ve škole 

11.11.    Návštěva technického parku Vida Brno 

21.11.    Divadlo Reduta Brno – Pohádka o nevydařeném dědečkovi 

28.11.    Výstava na OÚ – Andělé 

  8.12.    Ekodům Velké Pavlovice – Vánoce 

22.12.    Vánoce ve škole – dárky,cukroví 

 26. 1.    Lyžování v Němčičkách 

 10. 2.    Technické muzeum Brno – Dinosauři 

 22. 2.    Divadélko ve škole – Jak Renatku bolelo bříško 

 10. 3.    Dětský karneval ve škole 

31. 3.     Divadlo Špilberk ve škole – Bob a Bobek králíci z klobouku 

11. 4.     Divadlo Bolka Polívky v Brně – Jak vodník Kapička přišel o vodu 

26. 4.     Návštěva školy ve Vranovicích – 5. ročník 

26. 4.    Besídka k soutěži „S Donem“ – Semilasso Brno 

  5 .5.    Dopravní den 

18. 5.    Představení  LŠU Pohořelice – Lví král II 

25. 5.    Pasování žáků 1. třídy do „Řádu čtenářů“ 

 1. 6.     Janáčkovo divadlo Brno – baletní představení Sněhurka a sedm trpaslíků 

  2. 6.    Přednáška Zdraví dětem  - společnost Zkus ToZdravě 
  9 .6.    EKO den s Kometou v Deblíně /Lesy ČR/ 

15. 6.    Školní výlet na hrad Veveří  

19. 6.    Ekocentrum Velké Pavlovice – Rozkvetlá louka 
21. 6.    Integrovaný záchranný systém /IZS/ Pohořelice  

26. 6.    Vystoupení žáků 3.a 5. ročníku na  Divadelním festivalu v Hustopečích s pohádkou 

              Perníková chaloupka  
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Během celého roku probíhaly besedy v místní knihovně, vedené paní Janou Koubkovou.   
 

 

 

SOUTĚŽE 
 
Od září do března se žáci 2. třídy zapojili opět do výtvarně- literární soutěže „S Donem“. 

V rámci této soutěže dostali žáci celé školy zdarma lístky na divadelní představení  v 

brněnské Redutě. Dne  26.4. se žáci zúčastnili v brněnském Semilasse slavnostní besídky. 

 
3.3. byla recitační soutěž v ZŠ Vlasatice. Dominika Celnarová /5. třída/ získala 1. místo a 

Aneta Hrozínková /4. třída/ 3. místo. 

 

24.3. proběhlo školní kolo recitační soutěže – 1. třída Radim Kocmánek, 2. třída Tadeáš 

Gruna 3. třída Kateřina Bučková, 4. třída  Aneta Hrozínková, 5. třída Dominika Celnarová. 
 

5.4. na oblastním kole recitační soutěže v Mikulově uspěl žák 1. ročníku Radim Kocmánek  

obsadil 3. místo ve své kategorii a Dominika Celnarová žákyně 5. ročníku získala 1. místo ve 

své kategorii. 

 

9.5. se konaly ve Středisku volného času v Pohořelicích Hry bez hranic. Naší školu 

reprezentovalo 5 žáků: Kocmánek Radim, Helena Malinková, Bučková Kateřina, Celnarová 

Dominika a Koubková Elena. Naše družstvo získalo 4. místo. 

 

16.5. plavecké závody v Hustopečích reprezentovali žáci Solil Petr, Kejík Matyáš a Kvapilová 

Daniela. 

 
 

PLAVECKÝ VÝCVIK 

 

Od  23. 2. se žáci 2. a 3. ročníku zúčastnili povinného  plaveckého výcviku v krytém bazénu 

v Hustopečích. Absolvovali celkem 10 dvouhodinových lekcí.   

 

 

AKCE ŠD 

 

Do školní družiny bylo přihlášeno 23 žáků.  

 

Děti se mimo her a tvoření z materiálů různého charakteru zapojovaly do výroby výzdoby na 

maškarní ples, také mašlí na stavění máje na ivaňské hody. Měly besedy v obecní knihovně 

zaměřené vždy na nějaké naučné téma nebo významnou událost. Chodily na vycházky, hrály 

míčové a jiné hry v tělocvičně a na školním hřišti. Celý rok probíhal sběr papíru a za utržené 

peníze jsme byli ve Vida centru v Brně. Nejvíce papíru odevzdal Tadeáš Michálek.  
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AKCE MŠ 

 

Mnoho akcí probíhajících v základní škole je propojeno se školou mateřskou. I pro mateřskou  

školu připravovala paní knihovnice během celého roku besedy v knihovně. Děti a paní 

učitelky absolvovaly za příznivého počasí několik vycházek „S batohem na zádech“, kde 

poznávaly okolní přírodu – rostliny i zvířata, učily se poznávat mapu, hrály stopovanou, 

hledaly poklad. 

Provoz mateřské školy byl letos i o prázdninách a to od 3.7. do 14.7.  

 

 

9.   9.       Čaj o čtvrté –„ Mámo , táto, pojď se skamarádit“ 

3.- 7.10.   Dýňování ve školce 

 4. 10.      Prostřeno – pochutiny z dýní 

 7. 10.      Naše zoubky – přednáška i praktické provedení 

 12. 10.      Muzikoterapie – Příběh pro planetu Zemi 

   7. 11.      Wikyland Brno  

   9. 11.      Planetárium ve škole 

   5. 12.      Andělská diskotéka 

 7. 12.      Vyšetření očí ve školce 

 8. 12.      Ekodům Velké Pavlovice – Vánoce 

22.12.      Vánoce ve školce- dárky cukroví 

10.   1.       Divadlo ve škole 

10.   2.       Technické muzeum Brno - Dinosauři  

22.   2.       Divadélko ve škole – Jak Renatku bolelo bříško 

3.   3.       Masopustní veselice 

10.   3.       Karneval v tělocvičně  

31.  3.        Divadlo Špilberk ve škole – Bob a Bobek králíci z klobou 

11.  4.      Divadlo Bolka Polívky v Brně – Jak vodník Kapička přišel o vodu 

28.  4.      Dopravní den  

18.  5.      Představení  LŠU Pohořelice – Lví král II 

25.  5.      Návštěva restaurace 

   1. 6.      Janáčkovo divadlo Brno – baletní představení Sněhurka a sedm trpaslíků 

   2. 6.      Přednáška Zdraví dětem  - společnost Zkus ToZdravě 
 15. 6.      Školní výlet na hrad Veveří / předškolní děti/ 

 19. 6.      Ekocentrum Trkmanka, Velké Pavlovice 
 

 

 

AKCE PRO RODIČE 

 

7. 10. jsme s dětmi a rodiči nazdobili dýně a večer je před školou rozsvítili.  

27.11.  na zahájení adventního času jsme s dětmi připravili v sále kulturního domu krátký          

program, po kterém následovalo rozsvěcení vánočního stromu a posezení nad dobrotami, které 

opět připravili rodiče. Pro děti nechyběl punč a sladkosti. 

14. 5. ke Dni matek předvedli žáci školy a školky v sále kulturního domu jak umí zpívat, 

tancovat, hrát divadlo.  
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3. 6. patřilo odpoledne nazvané „Putování časem“ dětem na fotbalovém hřišti. Akci pořádala TJ 

Sokol v Ivani ve spolupráci se školou. Učitelé si připravili stanoviště – pravěk, středověk, retro, 

současnost a budoucnost, kde děti plnily zábavné úkoly, za které byla odměna v podobě 

opékání špekáčků a sladkostí. Sluníčko svítilo a dětem i rodičům se odpoledne líbilo. 

30. 6. bylo  slavnostní  ukončení školního roku. 

 

 
 

PROJEKTY 

 

     V rámci projektu Šablony pro ZŠ a MŠ byla v mateřské škole jako školní asistentka paní 

Lenka Lízalová. 

Z projektu Péče o děti I. stupně ZŠ jehož zřizovatelem je město Pohořelice byl zřízen na škole 

„ranní klub“ pro děti zaměstnaných rodičů. Bylo nahlášeno 11 dětí a klub vedla učitelka 

Alena Šťastná v době od 7.00 do 8.00 hodin. Z tohoto projektu proběhl také letos ve škole 

týdenní příměstský tábor v době od 10.7. do 14.7., který vedla paní Milada Manková.      

 

 

 

ŠKOLNÍ BUDOVA A VYBAVENÍ ŠKOLY 

 

V první třídě byl pořízen nový nábytek. Celý školní rok probíhaly běžné úpravy budovy. Ve 

škole byla provedena rekonstrukce zabezpečovacího systému. 

 

 

 

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE 

 

     Školní jídelna vařila v tomto roce pro 63 strávníků. Každý měsíc dostávají žáci výrobky 

z dotačního programu Ovoce do škol.  

 

 

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

 

   Slavnostní ukončení školního roku proběhlo na školním dvoře. Po hymně se ujal slova pan 

ředitel. Zhodnotil krátce prospěch žáků, akce školy, poděkoval zaměstnancům školy. Pak 

následovalo rozloučení předškolních dětí se školkou. 

Žákyně 5. ročníku, letos jenom dvě děvčata, si připravily básničku a písničku, kterou se 

rozloučily s ivaňskou školou. Kytičkou poděkovaly učitelům i zaměstnancům školy a potom 

byla děvčata pasována  na absolventy školy v Ivani.  

Popřát pěkné prázdniny přišel také pan starosta ing. Martin Rybecký a pan farář R.D. Jaroslav 

Sojka. Potom se žáci rozešli do svých tříd pro vysvědčení. 

 

 
                                                     

     13)         Inspekční činnost  

19.1.2017 - Oblastní  inspektorát  práce  pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj 
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          14)        Hospodaření školy – základní údaje 

 

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

přímé náklady a příspěvky na provoz od zřizovatele, finanční dotace na projekty. Škola dále 

získává prostředky z vlastní činnosti, příspěvky a dary od fyzických osob.  

       

      

 

          15)       Spolupráce s organizacemi při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

V oblasti přímé péče o žáky : 

 

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

s třídními učiteli, založení do osobních spisů žáků 

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

 

V oblasti prevence : 

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

( individuální jednání, pedagogické rady ) 

 spolupráce  se školním metodikem  prevence na škole         

 celoroční spolupráce s policií ( městskou i ČR) . 

 

V oblasti vzdělávání : 

 formou odbor.časopisu ( Učitelské noviny, Moderní vyučování, Informatorium ), 

internet ( webové stránky MŠMT) 
 

 
 

     16)   Zhodnocení a závěr 

     

 Školní rok se vydařil, všichni pedagogičtí a správní zaměstnanci odváděli během 

celého školního roku kvalitní práci. Žáci získali velké množství znalostí, dovedností a 

zdokonalili si individuální schopnosti. Žáci plně využívají dvou interaktivních tabulí, které 

přispívají ke kvalitní výuce s využitím moderních technologií (video, internet aj.) Na škole 

jsou zřízeny webové stránky, datové stránky a elektronický podpis, od 1.1.2017 byla zrušena 

činnost SRPDŠ, poplatky MŠ se platí přes účet školy, bude zavedena platba obědů všech 

strávníků přes účet. 

 Zřizovatel školy vychází vstříc všem požadavkům školy a plně podporuje její činnost. 

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

k zajištění a vybavení dalších pomůcek a věcí pro naše děti a žáky. 
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Mateřská škola 

 

 
     1)     Základní údaje o Mateřské škole v Ivani 

 
 

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

Zřizovatel školy:   Obec Ivaň 

Ředitel školy:   Mgr. Miloš Pavlů 

Vedoucí učitelka:   BcA.Bc.MartinaKlaková 

E – mailová adresa:  zsivan@seznam.cz 

Provoz školy (od - do): 7.00 – 16.00 hod. 

Mateřská škola je součástí jednoho právního subjektu ZŠ a MŠ Ivaň (IZO 600 112 608) 

 

      2)      Složení tříd 

Naše mateřská škola tvoří jeden subjekt se základní školou. Máme jednu smíšenou třídu 

Berušek v počtu 26 dětí od 3 do 6 let. V letošním školním roce jsme měli 8 předškolních 

dětí. Do školy v současné době odchází 8 dětí. Jeden žák měl doporučený odklad školní 

docházky.V letošním roce naší školu již navštěvuje pouze jedno dítě z okolní vesnice-

 Nové Vsi.  

 

CELKOVÝ POČET DĚTÍ K 30.6.2017 
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Celkový počet dětí 26 

 

Počet děvčat:    12 

Počet chlapců: 14 

Počet 7letých:  3 děvčata 

2  chlapci 

Počet 6letých: 3 děvčata 

1 chlapec 

Počet 5letých: 4 děvčata 

2 chlapci 

Počet 4letých: 2 děvčata 

6 chlapců 

Počet 3letých: 

 

 

0 děvčat 

3 chlapci 

Maminky na MD 5 

mailto:zsivan@seznam.cz


 
3)         Výsledky výchovně vzdělávací práce 
 

TVP obsahuje čtyři tematické celky vycházející ze ŠVP „Oheň voda, země, vzduch, aneb 

učíme se s přírodními živly.“ 

Pracujeme s ŠVP PV již třetím rokem. 

Vzduch - podzim 

Voda - zima 

Země - jaro 

Oheň – léto 

Adaptace:                                                                                                                                                                                             

Září je z celého školního roku nejnáročnějším měsícem. Děti se musí adaptovat na nové 

prostředí, kamarády, učitelky a jiný režim. Vzhledem k tomu, že v září přišlo do naší školky 7 

nových dětí, bylo to náročné období pro všechny. V průběhu roku nám ještě přibylo jedno 

dítě. Od října pracovala v mateřské škole asistentka pedagoga. Od září jsme měli i novou paní 

učitelku, takže bylo vzájemné poznávání nového prostředí.  

ŠVP „Oheň , voda, země, vzduch , aneb učíme se s přírodními živly.“:                                                                                                                            

V tomto školním roce nám začíná nový ŠVP. V průběhu roku se do ŠVP zasahovalo, 

upravovalo a dále rozvíjelo podle potřeb dětí a jejich vzdělávání. Při plánování jsme se 

snažily o dodržování stanovených cílů a kompetencí v daném podtématu. Snažily jsme se 

naplnit všechny kompetence dané ŠVP PV. Na zřeteli jsme měly individuální přístup ve 

vzdělávání dětí. Poměr spontánních a řízených činností byl vyrovnaný a nabídka činností 

pestrá.  

Akce:                                                                                                                                                                          
Většina akcí naplánována na první pololetí proběhla. Tyto akce vychází z daných tematických 

bloků ŠVP PV. Slavnostní zahájení školního roku, Čaj o čtvrté-seznamovací posezení s rodiči 

a dětmi, Pohádkový les – odpolední pro veřejnost, Vzduch - dýcháme lesní vzduch,  Dopravní 

den, Hokusy pokusy, besedy v knihovně na dané téma, Probouzení podzimní královny, 

Prostřeno - ochutnávka,  Bramboriáda, Muzikoterapie, Zahradníci ve školce, divadla ve 

školce, Divadla v Brně-Hustopečích, kino, Dýňování, , Výlov rybníka Vrkoč,  Probouzení 

Stodoláčka, Wikyland,Planetárium,  Martin na bílém koni, Mikuláš, Vánoce ve školce,  

Rozsvěcení vánočního stromu, Vánoční zvykování, Ekodům Velké Pavlovice, Zdobení 

perníčků,Výstava andílků, Kralování ve školce,  Zimní radovánky ve školce, Kuliferdování, 

Sěhulákoviny. Pravidelné třídní schůzky, individuální konzultace s rodiči.   

Většina akcí naplánována na druhé pololetí proběhla: Pravidelně jsme navštěvovali 

besedy v knihovně korespondující vždy s TVP. Kromě stálých tradičních akcí jsme pro děti 

zorganizovali zcela nové. Velký úspěch měla Muzikoterapie, Planetárium ve školce, Ekodům 

Velké Pavlovice nebo přednáška o zdraví, karneval a jiné akce. Nová pravidelná aktivita 

„Hokusy pokusy“ vycházející z našeho nového ŠVP měla velký úspěch. Zde se zapojili i 

rodiče. V březnu,v rámci šablon, dvě učitelky navštívily Mateřskou školu v Ruprechtově. 

Návštěva měla velmi pozitivní přínos. Seznámily se zde s výbornou didaktickou pomůckou 

Klokanův kufr, kterou bychom chtěly do mateřské školy zakoupit. 

Akce pro předškoláky: pravidelné kroužky „Angličtina“, „Pohybový kroužek“, spolupráce 

s výtvarně řemeslným ateliérem Máta. 

Akce s rodiči: Na žádost rodičů se akce omezily na minimum. Čaj o čtvrté-seznamovací 

posezení s rodiči a dětmi, Maškarní ples, Pálení čarodějnic. Dne 20.4. - zápis do ZŠ, 11.5. – 

zápis do MŠ. 
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Akce pro rodiče: Pravidelné třídní schůzky, individuální konzultace s rodiči. Rozsvěcení 

vánočního stromu+besídka, Den matek,  Zahradní slavnost, Loučení s předškoláky. 

 

 

4)        Zhodnocení celkové úrovně tříd:          

 

Děti získaly osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost, 

působící na své okolí. Dokážou se ve skupině prosadit, ale i podřídit. Při společných 

činnostech se domlouvají a spolupracují.  Jsou schopny řešit problémy, na které stačí. Na 

konci roku většině dětí již nedělalo problém dodržování pravidel, které si samy společně 

vytvořily. Staly se vnímavější ke svým kamarádům i okolí. Dokázaly jsme u nich probudit a 

následně prohloubit zájem o naši obec a její tradice. Kladný vztah k okolní krajině můžeme 

vypozorovat z jejich postojů.  Vždy se ve třídě najde jedinec, kterému se podaří narušit 

plynulý chod školky. Tyto děti jsme se snažily co nejvíce motivovat, aby se ve školce 

nenudily a neměly možnost narušovat program.  Individuálním přístupem, respektováním 

pravidel se společně těmto rušivým momentům předcházelo. Děti se dokážou bezpečně 

orientovat v naší vesnici a přilehlé krajině. Znají tradice naší vesnice a některých se i účastní.  

 

 

5)        Výsledky dětí odcházejících do ZŠ 

V prosinci proběhla diagnostika předškoláků, podle testu z knihy „Předcházíme poruchám 

učení“.  Podle výsledků testů každý předškolák měl svůj vzdělávací individuální program, 

který byl zaměřen na danou oblast, ve které se dítě potřebovalo individuálně vzdělávat. Od 

ledna jsme se intenzivněji věnovaly předškolákům, kteří měli vyhraněnou chvilku k přípravě 

na školu. Byl zvolen individuální přístup učitelky, každé dítě vyžadovalo jiné vzdělávací 

postupy.  V rámci projektu Šablony pro ZŠ a MŠ byla ve školce přítomna školní asistentka. 

Výsledky byly pečlivě zaznamenávány a průběžně o nich byli rodiče informováni.  

 

 

      

V  Ivani   20.9. 2017                                                        

 

 

 

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

        ředitel školy 

               Mgr.Miloš Pavlů 

 

 

 

 

pozn.: projednáno na školské radě dne 11.10.2017 : 

  

………………………………….. 

podpis předsedy školské rady 
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Počet předškolních dětí: Počet chlapců: Počet děvčat: Odklad školní docházky: 

8 3 5 0 


