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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.Věra Subotová     
     BcA.et.Bc. Martina Klaková 
 - zástupci rodičů  Ing.Mgr.Hana Dubšová - předsedkyně rady 
     Roman Kejík    
 - za zřizovatele   Ing.Hynek Holánek 
     Petra Michálková 
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.  
 
 

      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. 
 
      - 2 - 

mailto:zsivan@seznam.cz


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  40 +  1 žák v zahraničí 
 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 : --- 
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 : --- 
 
 
           5)    Školní jídelna  

 
Školní jídelna je s kuchyní. 
Počet strávníků :  žáci ZŠ   39 
    děti    MŠ  27 

     školní pracovníci 11 
fyzické osoby 3 
přepočtené na plně zaměstnané  1,9 
  
 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“ a " Mléko do škol". Stravné se platí přes účet 
Fio banky. 
 

      6)    Školní družina 
ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 
celkem 1 25 fyz.1  / přepoč.0,7 

 
 

Ve školním roce 2017/2018 bylo přihlášeno 25 žáků z toho 17 děvčat a 8 chlapců. 
Celoroční plán práce vycházel ze ŠVP školní družiny. Činnosti školní družiny byly 
různorodé, vzájemně se prolínaly, pravidelně střídaly a navazovaly na sebe. Kromě 
zaměřených činností žáci vyráběli dekorace k  Vánocům a Velikonocům.  Žáci se učili 
rozvíjet výtvarné a pracovní dovednosti. Velké množství činnosti bylo spojováno s pobytem 
venku nebo v tělocvičně.  Velmi dobrá spolupráce byla s paní Janou Koubkovou, která nás 
pravidelně zvala do obecní knihovny na besedy, zakončené zábavným kvízem. Žáci si mohli 
prohlédnout a vypůjčit knihy, aby svůj volný čas věnovali četbě a ne počítačovým hrám.  
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S paní Koubkovou jsme hledali poklad (procházka v lese zakončená hledáním pokladu), 
cestou jsme pozorovali krásy jarní přírody a plnili různé úkoly. 
Činnost ŠD vycházela z aktuální situace, konkrétního počasí a ročního období, ale především 
také z požadavků dětí. Mezi  konkrétní cíle patří odstraňování únavy u dětí po dopoledním 
vyučování, vést děti ke zdravému životnímu stylu a snažit se o to, aby byl čas strávený ve 
školní družině zajímavý, poučný, ale především příjemný. 
Za peníze ze sběru papíru žáci shlédli divadlo  ,,Pohádky z našeho statku“ a proběhl nákup 
drobného výtvarného materiálu  potřebný k výrobě dárečků.                                                                                                  
 
          7)     Zájmové kroužky 
název kroužků počet kroužků počet žáků 
náboženství 1 10 
anglický 1 10 
německý 1 7 
 
          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. 9 9 - - - 
2. 8 8 - - - 
3. 7 7 - - - 
4. 11 11 - - - 
5. 5 2 3 - - 

celkem za školu 40 37 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 5 žáků 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 0 0 0 
celkem        0         0         0 0 
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 10)      Minimální preventivní program  

 
Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo naší školu 40 dětí ve třech třídách. V rámci MPP  
jsme se v letošním školním  roce  zaměřovali na témata :   
 

• naše obec, životní prostředí 
• policie ČR, bezpečnost, doprava 
• lidové zvyky, obyčeje, tradice 
• drogy a drogová závislost ( drogy, alkohol, kouření, kyberšikana, 

jiné závislosti ) 
• šikana a chování navzájem 
• zdraví, zdravý životní styl 
• rodina, mezilidské vztahy, sexuální výchova 

 
 
              Preventivní program je součástí výuky na naší škole, prochází všemi předměty. 
Aktivity během roku směřovaly na posílení sebevědomí žáků, na vstřícné vztahy mezi 
žáky.  Na plnění programu se podíleli všichni učitelé  průběžně během celého školního roku 
ve všech předmětech, činnostech, dle potřeb, možností, příležitostí a nabídek. 
    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, 
němčinu a náboženství. V průběhu roku se žáci mohli zúčastnit mnoha akcí pořádaných 
školou.  
    V době přestávek byli učitelé v kontaktu s žáky, aby mohli v případě nevhodného chování 
zakročit. 
    Během roku se objevil na škole opakovaný konflikt žáků. Využili jsme Společnosti Podané 
ruce v Brně. Pracovnice této společnosti provedla na naší škole tři setkání s žáky celé školy – 
Selektivní primární prevenci zaměřenou na vztahy v třídním kolektivu. Ve spojení Podaných 
rukou, učitelského kolektivu se danou situaci dařilo vyřešit. Rodiče byli o celé situaci 
informováni.  
    Komunikace mezi školou a rodinou je na dobré úrovni. 
    I nadále se rozvíjí dobrá spolupráce s PPP Mikulov, PPP Brno, SVČ Pohořelice, Policie ČR 
Pohořelice, Centrum prevence v Brně – Podané ruce, Hapalova.  
 
Akce podporující zdravý životní styl žáků: 
 
 20.  9.    Edukační program ve vile Tugendhat v Brně 
 22.  9.    Dopravní výchova na dopravním hřišti v Pohořelicích 
  6. 10.    Moravské muzeum Brno – výstavy Chvála sběratelství, Fauna a flóra Jižní  
               Moravy 
18. 10.    Ateliér Máta – výstava obrazů 
19. 10.    Výtvarná dílna  - Ateliér Máta  
31. 10.    Planetárium ve škole 
  2. 11.    Podané ruce Brno – Vztahy mezi žáky 
10. 11.    Ateliér Máta- drátkování 
16. 11.    Výstava strašidel- knihovna Pohořelice 
24. 11.    Beseda s příslušníkem Policie ČR  Pohořelice  nadp. Blahutem –  
               Bezpečnost   chování 
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  1. 12.    Podané ruce Brno – Vztahy mezi žáky 
  4. 12.    Mahenovo divadlo- Jak jsem se ztratil 
  7. 12.    Divadlo ve škole – Kocourek Modroočko 
  8.   1.    Bruslení na stadionu Komety Brno 
 23.  2.    Podané ruce Brno – Vztahy mezi žáky 
   6.  3.    Beseda v Knihovně – Historie písma 
 12.  3.    Bruslení na stadionu Komety Brno 
 22.  3.    Beseda Nemoci kolem nás – p. Pekaříková 
 10.  4.    Besídka k soutěži „S Donem“ – Semilasso Brno – 2. a 3. třída 
 20.  4.    Dopravní den V Pohořelicích 
 25.  4.    Návštěva školy ve Vranovicích – 5. ročník 
 26.  4.    Představení  LŠU Pohořelice – Šíleně smutná princezna 
 15.  5.    Pasování žáků 1. třídy na čtenáře 
 18.  5.    Školní výlet Macocha 
 30.  5.   Výstava obrazů Ateliér Máta 
   1.  6.   Den dětí ve škole – soutěže, střelba, skákací hrad  
   5.  6.   Autogramiáda s paní Alexandrou Bradávkovou ( S Donem) 
   6.  6.   Ekoden s Kometou Brno Pisárky 
 14.  6.   Beseda se spisovatelkou pro děti – M. Fišarovou 
 
 
Soutěže: 
 
Od září do března se žáci 2. a 3. třídy zapojili opět do výtvarně- literární soutěže „S Donem“. 
V rámci této soutěže dostali žáci celé školy zdarma lístky na divadelní představení  
v Mahenově divadle. 10. 4. se žáci 2. a 3. třídy zúčastnili v brněnském Semilasse  slavnostní 
besídky, kde bylo vyhlášení výsledků této soutěže. Naši žáci se umístili na 1. místě.  
 
22.2. recitační soutěž v ZŠ Vlasatice 
 
7. 3. lyžařský přebor škol ve Ski Klubu Velké Meziříčí 
 
8. 3. školní kolo recitační soutěže  
 
4.4. oblastní kolo recitační soutěže v Mikulově 
 
9.5. Středisko volného času v Pohořelicích Hry bez hranic - 2. místo 
 
17.5. plavecké závody v Hustopečích  
 
6. 6. 2018 se konal 6. ročník programu EKODEN S KOMETOU. Jedna z velmi povedených 
akcí, která děti baví a má smysl. V okolí řeky Svratky, v prostorách Lesů města Brna, jsme 
sbírali a třídili odpadky a vyplňovali vědomostní kvíz. Patronem našeho družstva byl Leoš 
Čermák. S obrovským nasazením jsme běhali po lese, jen abychom našli jakýkoliv odpad. 
Odměnou nám bylo, kromě dobrého pocitu, že jsme něco udělali pro naše lesy, 1. místo. Ani 
horko nás nezastavilo a na dětech bylo vidět zapálení pro věc. A první místo z 21 
zúčastněných škol to jen potvrzuje. 
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 Na co bychom se měli zaměřit v příštím roce 

- nabídnout žákům větší množství kroužků ve škole 
- víc se zapojit do řešení situací souvisejících s kyberšikanou  
- 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 včetně šablon 7 
studium 2 
celkem                                    9 
            
    

         12)      Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
 

    V pondělí 4. 9. 2017 byl na školním dvoře slavnostně zahájen nový školní rok 2017- 18. 
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 a pan farář R.D. Jaroslav Sojka. 
 

 
ORGANIZACE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 

 
     Stav žáků ke  4. 9. 2017 na ZŠ byl 40. Na ZŠ se vyučoval 1. – 5. ročník ve 3. třídách. Dvě 
žákyně v první třídě byly z Vranovic. 
 
   I. třída  1. ročník (9 žáků) tř. uč. Mgr. Jana Jičínská 
 II. třída 4. a  5. ročník ( 11 a 5 žáků) tř. uč. Mgr. Alena Šťastná 
III. třída 2. a 3. ročník ( 8 a 7 žáků) tř. uč. Mgr. Věra Subotová 
      
    V mateřské škole byla jedna třída s počtem 28 dětí  ke 4. 9. 2017. MŠ navštěvovalo jedno 
dítě z Nové Vsi. Ve třídě učily děti učitelky BcA. Bc. Martina Klaková a Lenka Lízalová.  
 
   Ve školní družině byl stav 25 dětí – vychovatelka Milada Manková. 
 

 
UČITELSKÝ SBOR A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 

   
    Ředitelem školy byl Mgr. Miloš Pavlů. Na ZŠ vyučovaly pí učitelky: Věra Subotová, Alena 
Šťastná a Jana Jičínská.  
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  Jako asistent školy z Projektu šablony do škol působila na škole paní Silva Valentová (pouze 
2 měsíce), na její místo nastoupila paní Milada Manková a tuto funkci vykonávala celý školní 
rok. 
   Ve ŠD působila vychovatelka Milada Manková.  
  V MŠ pracovaly učitelky Martina Klaková a Lenka Lízalová.  
U správních zaměstnanců nedošlo ke změně. Vedoucí školní jídelny je paní Soukalová Věra. 
Kuchařky Hedvika Knotigová a Lenka Chromcová, která současně i uklízí s paní Jarmilou 
Kocmánkovou a  pan školník Oldřich Celnar. 
                                                          
   

KROUŽKY 
 
Anglický                          Mgr. Silvia Drábová 
Náboženství                     R.D. Jaroslav Sojka 
Německý                          Mgr. Věra Subotová 
   
                                                               
                                                                   ZÁPIS 
 
       Zápis dětí do 1. ročníku ve školním roce 2018 - 2019 byl dne 11.4. 2018.  Zapsáno bylo 5 
žáků, z toho rodiče dvou žáků žádají odklad školní docházky.  Do mateřské školy se dostavilo 
k zápisu 9 dětí a zápis byl 16. 5. 2018. 
 

 
PROSPĚCH A CHOVÁNÍ 

 
      K 29. 6. 2018 prospělo všech 40 žáků. Vyznamenání mělo 37 žáků. Na konci školního 
roku byly uděleny všem žákům pochvaly za 1. místo na Ekodni s Kometou, za 1. místo 
v soutěži s Donem, za 2. místo na Hrách bez hranic, za recitační a plaveckou soutěž. 40 žáků 
bylo hodnoceno 1. stupněm z chování. Do ZŠ Vranovice přechází 5 žáků. 

 
 

AKCE PRO DĚTI - KULTURA, SPORT 
 

 V průběhu roku se žáci základní i mateřské školy zúčastnili mnoha akcí: 
 20.  9.    Edukační program ve vile Tugendhat v Brně 
 22.  9.    Dopravní výchova na dopravním hřišti v Pohořelicích 
  6. 10.    Moravské muzeum Brno – výstavy Chvála sběratelství, Fauna a flóra Jižní Moravy 
18. 10.    Ateliér Máta – výstava obrazů 
19. 10.    Výtvarná dílna  - Ateliér Máta  
31. 10.    Planetárium ve škole 
  2. 11.    Podané ruce Brno – Vztahy mezi žáky 
10. 11.    Ateliér Máta- drátkování 
16. 11.    Výstava strašidel- knihovna Pohořelice 
24. 11.    Beseda s příslušníkem Policie ČR  Pohořelice nadp. Blahutem – Bezpečnost chování 
  1. 12.    Podané ruce Brno – Vztahy mezi žáky 
  4. 12.    Mahenovo divadlo- Jak jsem se ztratil 
  7. 12.    Divadlo ve škole – Kocourek Modroočko 
  8.   1.    Bruslení na stadionu Komety Brno 
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 23.  2.    Podané ruce Brno – Vztahy mezi žáky 
   6.  3.    Beseda v Knihovně – Historie písma 
 12.  3.    Bruslení na stadionu Komety Brno 
 22.  3.    Beseda Nemoci kolem nás – p. Pekaříková 
 10.  4.    Besídka k soutěži „S Donem“ – Semilasso Brno – 2. a 3. třída 
 20.  4.    Dopravní den V Pohořelicích 
 25.  4.    Návštěva školy ve Vranovicích – 5. ročník 
 26.  4.    Představení  LŠU Pohořelice – Šíleně smutná princezna 
 15.  5.    Pasování žáků 1. třídy na čtenáře 
 18.  5.    Školní výlet Macocha 
 30.  5.   Výstava obrazů Ateliér Máta 
   1.  6.   Den dětí ve škole – soutěže, střelba, skákací hrad  
   5.  9.   Autogramiáda s paní Alexandrou Bradávkovou ( S Donem) 
   6.  9.   Ekoden s Kometou Brno Pisárky 
 14.  9.   Beseda se spisovatelkou pro děti – M. Fišarovou 
Během celého roku probíhaly besedy v místní knihovně vedené paní Janou Koubkovou.   

                          
                                                         SOUTĚŽE  
 
Od září do března se žáci 2. a 3. třídy zapojili opět do výtvarně- literární soutěže „S Donem“. 
V rámci této soutěže dostali žáci celé školy zdarma lístky na divadelní představení  
v Mahenově divadle. 10. 4. se žáci 2. a 3. třídy zúčastnili v brněnském Semilasse slavnostní 
besídky, kde bylo vyhlášení výsledků této soutěže. Naši žáci se umístili na 1. místě.  
 
22.2. byla recitační soutěž v ZŠ Vlasatice. Kateřina Bučková 4. třída získala 3. místo ve své 
kategorii. 
 
7. 3. se naši žáci – Tadeáš Gruna, Adam Cetl, Tomáš Koubek a Daniela Kvapilová zúčastnili 
Lyžařského přeboru škol ve Ski Klubu Velké Meziříčí. 
 
8. 3. proběhlo školní kolo recitační soutěže – 1. třída Eliška Kovářová, 2. třída Kamila 
Hrozínková, 3. třída Tadeáš Gruna, 4. třída  Kateřina Bučková, 5. třída Aneta Hrozínková. 
 
4.4. na oblastním kole recitační soutěže v Mikulově uspěl žák 3. ročníku Tadeáš Gruna získal 
3. místo ve své kategorii. 
 
9.5. se konaly ve Středisku volného času v Pohořelicích Hry bez hranic. Naší školu 
reprezentovalo 5 žáků: Miroslav Dubš, Radim Kocmánek, Petr Celnar, Kateřina Bučková 
Kateřina, Adam Cetl. Naše družstvo získalo 2. místo. 
 
17.5. na plaveckých závodech  v Hustopečích se umístil žák Petr Celnar na 8. místě. 
 
 6. 6. 2018 se konal 6. ročník programu EKODEN S KOMETOU. Jedna z velmi povedených 
akcí, která děti baví a má smysl. V okolí řeky Svratky, v prostorách Lesů města Brna, jsme 
sbírali a třídili odpadky a vyplňovali vědomostní kvíz. Patronem našeho družstva byl Leoš 
Čermák. S obrovským nasazením jsme běhali po lese, jen abychom našli jakýkoliv odpad. 
Odměnou nám bylo, kromě dobrého pocitu, že jsme něco udělali pro naše lesy, 1. místo. Ani 
horko nás nezastavilo a na dětech bylo vidět zapálení pro věc. A první místo z 21 
zúčastněných škol to jen potvrzuje. 
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PLAVECKÝ VÝCVIK 

 
  Od  5. 12. se žáci 2. a 3. ročníku zúčastnili povinného  plaveckého výcviku v krytém bazénu 
v Hustopečích. Absolvovali celkem 10 dvouhodinových lekcí.   
                                                         
                                                                                                              
                                                           

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.  
Provoz mateřské školy byl letos i o prázdninách a to od 2.7. do 10.7.     
 
 6.   9.   Seznamovací odpoledne, aneb vycházka mezi vinohrady 
11.  9.   Seznamujeme se s okolím školky 
18. 9. – 22. 9. Mapování břehů Jihlavy 
11. 10.  Divadlo ve školce – Tři prasátka 
31. 10.  Planetárium ve škole 
14. 11.  Wikyland Brno 
 5. 12.   Čertovská diskotéka 
 7. 12.   Divadlo ve školce – Kocourek Modroočko 
 9.   1.   Divadlo ve školce – Kašpárek a drak 
12. 2.  -1. 3. Zimní olympijské hry ve školce 
13. 3.    Divadlo Špílberk – Maxipes Fík 
25. 4.    Divadlo ve školce – Kocour v botách 
10. 5.    Výlet do Brna – divadlo Koráb 
  1. 6.    Den dětí ve škole 
26. 6.    Zmrzlina u Stehlíků 
28. 6.    Loučení se školkou s divadlem Koráb 
 
 
                                                      AKCE PRO RODIČE 
 

3. 12.  na zahájení adventního času jsme s dětmi připravili na place před obecním úřadem 
krátký          program, po kterém následovalo rozsvěcení vánočního stromu. Pro děti nechyběl 
punč a sladkosti. 
28. 6. si učitelky MŠ ve spolupráci s divadélkem Koráb připravily pro děti a rodiče rozloučení 
s mateřskou školou. 
30. 6. bylo  slavnostní  ukončení školního roku.                            

                                                             
                                      

PROJEKTY 
 
     V rámci projektu Šablony pro ZŠ a MŠ bylo následující plnění: 
- školní asistentka paní Milada Manková 
- osobnostně sociální rozvoj pedagogů  
- prevence logopedických vad 
- vzdělávání pedagogických pracovníků – matematická gramotnost 
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- sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
- vzájemná pedagogická spolupráce 
 
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 9 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 2.7. do 10.7., který vedla paní Milada Manková.      
 

Žáci 2. a 3. ročníku se zapojili do projektu „Sazka Olympijský víceboj“, kde plnili v hodinách 
tělesné výchovy 8 disciplín, které prověřili jejich základní fyzické schopnosti. Hlavním cílem 
víceboje nebylo dosahovat nejlepších výkonů, ale zapojit se a povzbudit v dětech sportovního 
ducha.  

                                             
                                ŠKOLNÍ BUDOVA A VYBAVENÍ ŠKOLY 
 
Všechny třídy jsou vybaveny nastavitelným nábytkem. Ve druhé třídě byl pořízen nový 
nábytek. Proběhla montáž regulátorů teplé užitkové vody v MŠ i ZŠ. Vymalovaly se prostory 
kuchyně a chodby v přízemí.  Celý školní rok probíhaly běžné úpravy budovy. 
 
                                          SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE 
 
     Školní jídelna vařila v tomto roce pro 77 strávníků. Každý týden dostávají žáci výrobky 
z dotačního programu Ovoce  a mléko do škol.  
 
                                         UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
 
   Slavnostní ukončení školního roku proběhlo 29. 6. v tělocvičně školy. Po hymně 
následovalo krátké zhodnocení prospěchu žáků, akcí školy, poděkování zaměstnancům školy, 
které pronesl pan ředitel Pavlů. S žáky se přišla pozdravit a popřát pěkné prázdniny paní 
místostarostka Ivana Macková. Také poděkovala za obec panu řediteli za práci na škole a 
popřála vše nejlepší při odchodu do důchodu. K tomuto přání se také připojili za celou školu 
dva žáci s paní učitelkou. Tancem se rozloučili žáci 5. ročníku s ivaňskou školou. Potom byli 
pasováni  na absolventy školy v Ivani. S přáním vydařených prázdnin přišel i pan farář R.D. 
Jaroslav Sojka. Potom se žáci rozešli do svých tříd pro vysvědčení. 
 
                                                                                                                           

     13)         Inspekční činnost 
  nebyla 
      

                 
 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.  
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 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.) V rámci 
projektu jsme koupili novou barevnou velmi kvalitní kopírku. Na škole jsou zřízeny webové 
stránky, datové stránky a elektronický podpis. 
 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) 

 
I. Složení tříd: 
Naše mateřská škola tvoří jeden subjekt se základní školou. Máme jednu smíšenou třídu 
Bobulí v počtu 28 dětí od 3 do 6 let. V letošním školním roce jsme měli 5 předškolních 
žáků +1 s individuálním vzděláváním. Ze školky odchází 5 dětí z toho 4 předškolní žáci. 
Dvě děti mají doporučen odklad školní docházky. V letošním roce naší školu již 
navštěvuje pouze jedno dítě z okolní vesnice - Nová Ves.  
 

CELKOVÝ POČET DĚTÍ K 30. 6. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
II. Výsledky výchovně vzdělávací práce: 

 
TVP obsahuje čtyři tematické celky vycházející ze ŠVP „Od Jihlavy ke Svratce, aneb život 
mezi vinohrady“. S tímto ŠVP PV pracujeme prvním rokem. Tento vzdělávací program je 
rozdělen do čtyř integrovaných bloků:  

I. „Vinobraní, aneb dary podzimu“ 
II. „Martin na bílém koni, aneb zima nezima“ 
III. „Vůně naší vesnice, aneb zemědělcův ráj“ 

Celkový počet dětí 28 
 

Počet děvčat:    15 
Počet chlapců: 13 
Počet 7letých: 0 děvčat 

0 chlapců 
Počet 6letých: 2 děvčata 

1 chlapec 
Počet 5letých: 7 děvčat 

2 chlapci 
Počet 4letých: 4 děvčata 

10 chlapců 
Počet 3letých: 
 
Mladší tří let: 

2 děvčata 
0 chlapci 
0 chlapci 

Průměrná docházka:  

mailto:zsivan@seznam.cz


IV. „Období hodů, aneb v Ivani je krásně“ 
 

Témata třídních vzdělávacích bloků: 
I. blok 

NAŠE ŠKOLIČKA, ANEB TĚŠÍME SE NA NOVÉ KAMARÁDY; VINOBRANÍ, ANEB POTKALI JSME 
RÉVOVOU VÍLU; NENÍ OVOCE, JAKO OVOCE; ZELINÁŘI JEDOU; BRAMBOROVÁNÍ; BAREVNÝ 
VINOHRAD; MARTIN PŘIJÍŽDÍ NA KONÍČKU; DRÁČKOVÁNÍ V LISTÍ; TIŠE, TIŠE JEŽEK SPÍ;  

II. blok 
TĚŠÍME SE NA ADVENT; VÁNOČNÍ ČAS PŘICHÁZÍ; KRALOVÁNÍ VE ŠKOLCE; ZIMNÍ RADOVÁNKY 
VE ŠKOLCE, ANEB JAK SE OBLÉCI; SNĚŽÍ NESNĚŽÍ 

III. blok 
ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY NEJEN V IVANI; NEMOCI ODCHÁZÍ, ANEB JARO PŘICHÁZÍ 

IV. blok 
POHÁDKÁŘI V IVANI; MOJI MILOVANÍ; HALÓ, HALÓ PRÁZDNINY 
 
Adaptace:                                                                                                                                                                                             
Září je z celého školního roku nejnáročnějším měsícem. Děti se musí adaptovat na nové 
prostředí, kamarády, učitelky a jiný režim. Jedno dítě nezvládlo adaptaci na nové prostředí, 
rodiče si ho nechali ještě pár měsíců doma. Postupně se dítě aklimatizovalo na nové prostředí. 
V průběhu roku nám ještě přibyly dvě děti. Můžeme říci, že adaptace dětí byla plynulá a bez 
větších potíží. 
ŠVP „Od Jihlavy ke Svratce, aneb život mezi vinohrady“: 
V tomto školním roce nám začíná nové ŠVP. V průběhu roku se do ŠVP zasahovalo, 
upravovalo a dále rozvíjelo podle potřeb dětí a jejich vzdělávání. Při plánování jsme se snažili 
o dodržování stanovených cílů a kompetencí v daném podtématu. Vzdělávání jsme směřovali 
tak, abychom naplňovali všechny kompetence dané v ŠVP PV. Na zřeteli jsme měli 
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 tématických 
bloků ŠVP PV. Slavnostní zahájení školního roku, Vycházka mezi vinohrady-seznamovací 
procházka s rodiči a dětmi, Pohádkový les – odpolední pro veřejnost, Mapujeme okolí řeky 
Jihlavy, Práce ve vinohradě, Není houba, jako houba, Besedy v knihovně na dané téma, 
Bramborování, Divadlo ve školce, Pravidelné sportovní pátky – HASPORT, Poznáváme 
Révovou vílu, Zvířátka v Ivani, Ochutnávka, Wikyland, Planetárium ve školce, Strašidelná 
knihovna,  Dráčkování v listí, Výlov rybníka Vrkoč, Martin na bílém koni, Čerti ve školce, 
Čertovská diskotéka, Vánoční zvykování, Vyšetření očí, Vánoční strom pro zvířátka, Vánoce 
ve školce, Rozsvěcení vánočního stromu, Zdobení perníčků, Kralování ve školce, Třikrálovská 
hostina, Zimní radovánky ve školce, Bačkůrkování, Ivaňské přebory v oblékání, Bobuláček – 
pravidelné vzdělávání s předškoláky, 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. Viz příloha akce na celý rok. Velký úspěch měly Zimní olympijské 
hry v Ivani, kde se zapojili i rodiče. Návštěva divadla Koráb v Brně a vystoupení divadla 
Koráb u příležitosti ukončení školního roku a loučení se s předškoláky.  
Akce pro předškoláky:  BOBULÁČEK- individuální práce s předškoláky, Zápis do ZŠ. 
Akce s rodiči: Na žádost rodičů se akce omezily na minimum.  
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Akce pro rodiče: Pravidelné třídní schůzky, individuální konzultace s rodiči, Slavnostní 
zakončení Zimních olympijských her v Ivani, Loučení se s předškoláky. 
Akce pro předškoláky: spolupráce s výtvarně řemeslným ateliérem Máta – výukové 
programy, pravidelné návštěvy místní galerie U Klaků. 
Akce s rodiči: Na žádost rodičů se akce omezili na minimum.  
Spolupráce se školou: v letošním roce byla s první třídou. Společné akce: divadla, výstavy 
v rodinné galerii U Klaků, vycházky, šipkovaná, zmrzlina. 
 
 
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. Dokázali 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. Takovéto děti, jsme se snažili 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.  

 
III. 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 individuálněji vzdělávat. Od 
ledna jsme se intenzivněji věnovali předškolákům, kteří měli vyhraněnou chvilku k přípravě 
na školu. Byl zvolen individuální přístup učitelky, každé dítě vyžadovalo jiné vzdělávací 
postupy. Výsledky byly pečlivě zaznamenávány a průběžně o nich byli rodiče informováni.  

                                     
Největším problémem je výslovnost, držení tužky a soustředěnost na danou činnost. Tyto 
problémy se řešily s rodiči a odborníky (odborná logopedická péče, PPP). V tomto roce se 
rodiče méně zapojovali do společných akcí s dětmi.   
Doporučení do PPP:                                                                                                                                                                             
Do poradny byly doporučeny dvě děti. Obě dvě děti dostaly odklad školní docházky. 
 
 
      
V  Ivani   16.7. 2018                                                        
 
                                          ....................................................... 

        ředitel školy 
               Mgr.Miloš Pavlů 
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Počet předškolních dětí: Počet chlapců: Počet děvčat: Odklad školní docházky: 
5+1 ind.vz. 1 5 2 
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