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Výroční zpráva
školy
za školní rok 2018-2019
§ 10 zákona č.561/2004 Sb, § 7 vyhl. č.15/2005 Sb.

zpracovala : Mgr. Lenka Koubková, ředitelka školy

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
Ředitelka školy : Mgr. Lenka Koubková
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
Mateřská škola
kapacita 40 dětí
Školní družina
kapacita 25 žáků
Školní jídelna
kapacita 80 strávníků

IZO : 108 010 414
IZO : 107 604 604
IZO : 118 400 606
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.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 ředitelka 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. 9.2018 ( č.j.: 22/18).
3) Hlavní účel a předmět činnosti :
Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy a školní družiny. Jako základní 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.

Naše škola, ve spojení ZŠ - 1.stupeň a MŠ, se snaží o pozvolný přechod z rodinné péče,
zvykání na život v kolektivu, pravidla soužití, na našem I. stupni se především přistupuje ke
každému žákovi individuálně, s respektem k jeho možnostem, a o podporu sebedůvěry, s
důrazem na pozitivní hodnocení v každém kroku rozvoje jeho osobnosti. V tomto období je
tedy hlavním úkolem adaptace žáků na školní prostředí, nový styl práce a vytváření
upevňování návyků.
4)

Personální zabezpečení školy

Základní škola
Počet žáků:
Druh činnosti :

34 (v září), během roku : 36
Výchovně vzdělávací proces

fyzické osoby
přepočtené na plně zaměstnané

4
3,55

b/ Počet absolventů s odbornou a pedag. způsobilostí, kteří nastoupili na školu : --c/ Počet učitelů s odbornou a pedag. způsobilostí, kteří nastoupili na školu : 1
d/ Počet učitelů s odbornou a pedag. způsobilostí, kteří odešli ze školy : 1
e/ Počet učitelů bez odborné způsobilosti, kteří odešli ze školy : --5) Školní jídelna
Školní jídelna je s kuchyní.
Počet strávníků :
žáci ZŠ
děti MŠ
zaměstnanci školy
fyzické osoby
přepočtené na plně zaměstnané

34 (v září), během roku : 36
32
12
3
1,9

Školní jídelna zabezpečuje stravování pro všechny děti v MŠ, žáky v ZŠ a
zaměstnance školy. Připravuje obědy dopolední a odpolední svačiny, také pitný režim pro
všechny žáky školy. 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
celkem
1

počet dětí v ŠD
21

počet vychovatelů ŠD
fyz.2 / přepoč.0,733

Ve školním roce 2018/2019 bylo přihlášeno 21 žáků z toho 14 děvčat a 7 chlapců.
Snažili jsme se o různorodost činností, především zájmových. V odpočinkových činnostech
docházelo spíše ke spontánním hrám žáků. Vzdělávali jsme se dle kompetencí, snažili jsme se
plnit cíle, které jsme si vytyčili. Vkládali jsme činnosti, které rozvíjely i učení a poznávání
žáků, volili jsme různé hry, didaktické či sportovní / v tělocvičně nebo na hřišti /. Preferovali

jsme kolektivní spolupráci, možnosti a prostor k projevení žáka jako samostatné osobnosti.
Uplatňovali jsme znalosti o životním prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví. Vytvářeli jsme
spoustu podnětů pro trávení volného času. Do činnosti jsme se snažili zapojit všechny žáky.
Využívali jsme didaktické hry, obrázkový materiál, pomůcky a hračky v ŠD, soutěže a
výukový materiál. Každý měsíc jsme měli besedu v obecní knihovně pod vedením paní Jany
Koubkové, která byla vždy zaměřena na významnou událost, zakončená kvízovými otázkami.
7)

Zájmové kroužky:

název kroužků
Čtenářský klub
Klub deskových a
logických her

počet kroužků
1
1

počet žáků
11
12

Dále byly zajištěny kroužky externí firmou Rytmik, dle výběru rodičů, na škole probíhaly
kroužky: Šikulové (rukodělný), sportovní : gymnastika a hry, taneční a počítačový (jen
1.pololetí). Pro žáky v MŠ angličtina v pohybu.
8) Přijímací řízení, zápis k povinné školní docházce
K zápisu do 1. ročníku přišlo 12 žáků, všichni přijati, z toho 1 žádost o odklad.
Do 1. ročníku bude nastupovat 11 žáků.
Během tohoto školního roku se vrátili 2 žáci ze ZŠ Březová .
9) Údaje o výsledcích žáků
Celkové hodnocení a klasifikace žáků
ročník
počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo
1.
2.
3.
4.
5.
celkem za školu

3
7
8
7
11
36

3
6
7
7
11
34

neprospělo opakují

1
1
2

-

-

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 do 6. ročníku 8 žáků a 3 žáci na 8-mileté gymnázium
(Mikulov 2, Hustopeče 1).
Snížený stupeň z chování :
stupeň chování
2
3

počet
-

% z počtu všech žáků školy
-

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
4 leté studium

počet žáků
0

přihlášených přijatých
0
0

% z celkového počtu všech žáků
0

6 leté studium
8 leté studium
celkem
10)

0
6
0

0
6
0

0
3
0

0
0
0

Minimální preventivní program

Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo naší školu 36 žáků 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

1.Aktivity pro žáky
Ve výuce
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.
1.Jednorázové tematické aktivity
Přednášky

- Tolerance - osobnostní a sociální výchova ve třídě – 5. ročník

Výukové programy a besedy
-

Kyberšikana – 5. ročník
Ekologický den – Trkmanka Velké Pavlovice – MŠ, 1. a 2. ročník
Planetárium ve škole – MŠ, ZŠ
Tematické besedy celý školní rok v místní knihovně – MŠ, ZŠ
Velikonoce, beseda s panem farářem

Exkurze
-

Návštěva školy ve Vranovicích – 5. ročník
ZOO Brno – ZŠ
Obora Holedná - ZŠ
Výlov rybníka Vrkoč - MŠ, ZŠ
Ranní mše v kostele - ZŠ

Pobytové akce

-

Škola v přírodě Březová – 3.,4. a 5. ročník - výchova ke vzájemné
pomoci, spolupráci, samostatnosti, navázání kontaktu
Vlastivědný výlet do Prahy

Kulturní aktivity
-

Zámek Rosice – vánoční tvoření, divadélko, výstava ZŠ
Reduta Brno – Kocour v botách
Rozsvěcování vánočního stromu
Školní Mikuláš
Kino velké Němčice
Výstava dřevěného betlému na OÚ v Ivani
Třídní vánoční besídky
Velikonoční tvoření na školním dvoře
Muzikálové představení v Pohořelicích – žáci LŠU
Návštěvy místního výtvarného „Ateliéru Máta“

Sportovní aktivity
Plavecký kurs –1.,2. a 3. ročník
Cvičení s trenérem - ZŠ
Bruslení na stadionu Komety
Olympijský víceboj – 3., 4. a 5. ročník
Drakiáda ZŠ i MŠ

-

Soutěže
-

Okrskové kolo v přehazované, Pohořelice – 5. ročník
Recitační soutěže – oblastní, krajské - ZŠ
Hry bez hranic – Pohořelice - ZŠ
Vyhodnocení soutěže „Bezpečně v kyberprostoru“ – Policie ČR Brno – 4. a 5. ročník
Čokoládová tretra – Brno – ZŠ
Plavecké závody Husopeče

Jiné aktivity
-

Dopravní den v Pohořelicích
Sběr plechovek – pomoc nemocnému chlapci
Pasování žáků 1. ročníku na čtenáře
Ponožkový den – na podporu dětí s dawnovým syndromem
Ekoden s Kometou – Deblín - ZŠ
Letní slavnost na školní zahradě
Sběr papíru- šk. družina
Projekty

-

100 let republiky MŠ i ZŠ
Masopust ve škole
Projektový den „Čarodějnice“

-

Projektové dny Letem světem – 5. ročník
Projekt EU – „Modrá, žlutá, zelená, víme, co to znamená.“ – zdravý
 životní styl – 1. – 4. ročník
Projekty v rámci ostatních vyučovacích předmětů 1. - 5. ročník
 / Závislosti, sexuální výchova aj.. /

Aktivity pro vyplnění volného času dětí
-

Školní družina
Školní a místní knihovna
Kroužky - Angličtina v pohybu, Šikulové, Taneční kroužek, Gymnastika, IT kroužek,
Deskové a logické hry, Čtenářský klub.

-

Realizace MPP
-

-

poskytování informací – besedy, konzultace, osvětový materiál, videoprojekce,
kulturní akce, sportovní aktivity, kroužky, projekty
pobytové akce
aktivní učení v modelových situacích
spolupracuje se žáky, ostatními pedagogy, výchovným poradcem školy, rodiči,
okresním metodikem, ostatními složkami a institucemi, odbornými zařízeními,
orgány státní správy apod.
účastní se mapování a řešení sociálně-patologických jevů na škole
připravuje akce související s problematikou soc. pat. jevů
jedná se žáky při řešení problémů
jedná s rodiči při řešení problémů
připravuje MPP a jeho hodnocení

2.Spolupráce s rodiči
Aktivní
účast zástupců rodičů v radě školy
třídní schůzky
individuální schůzky s rodiči - řešení problémových situací
Pasivní
-

-

zápisy a oznámení v ŽK
www stránky školy
písemná sdělení rodičům
informační letáky
zprávy v místním rozhlase v obci, ve zpravodaji obce
zprávy na nástěnkách ve škole

3.Spolupráce se složkami a institucemi
- PPP Mikulov
- PPP Brno
- SVČ Pohořelice

- Policie ČR Pohořelice
- Centrum prevence v Brně – Podané ruce, Hapalova
4.Konkrétní výsledky strategie MPP v tomto škol. roce
Podařilo se

-

udržet a rozšířit nabídku mimoškolních aktivit žáků
zařadit zajímavé exkurze
téměř úplně zamezit výskytu jakýchkoli náznaků šikany na škole
zapojení se do situací souvisejících s kyberšikanou

Nepodařilo se
-

stále působit na žáky v oblasti zdravého životního stylu – strava, pohyb
zařazovat více aktivit v přírodě
vystupovat s žáky na veřejnosti - chybí kulturní zařízení, kde by se škola prezentovala –
hlavně v zimních měsících
11)

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

typ kurzu
semináře, vzdělávací akce včetně šablon
studium
celkem

12)

počet zúčastněných pracovníků
ZŠ 11, MŠ 6
2
19

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti:
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

V pondělí 3. 9. 2018 byl v prostoru školní tělocvičny slavnostně zahájen nový školní rok
2018-19. Nová ředitelka školy Mgr. Lenka Koubková přivítala všechny přítomné. Představila
sebe a také všechny zaměstnance školy. Seznámila dospělé (rodiče) i žáky s vyučujícími
v jednotlivých třídách. Slavnostní atmosféru oživili hráči Komety Brno, kteří přivezli drobné
dárky a popřáli úspěchy do nového školního roku. 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 ke 30. 9. 2018 na ZŠ byl 34. Na ZŠ se vyučoval 1. – 5. ročník ve 3. třídách.
Všichni žáci jsou z Ivaně. Během 1. pololetí se zvýšil počet žáků o 2, na 36.
I. třída 1.a 2. ročník (9 žáků, od 1.1. 2019 již 10) tř. uč. Mgr. Jana Jičínská
II. třída 3. a 4. ročník ( 8 a 6 žáků, od října 2018 již 7) tř. uč. Mgr. Věra Subotová
III. třída 5. ročník ( 11 žáků) tř. uč. Mgr. Alena Šťastná

V mateřské škole byly dvě třídy s počty 2x 16 dětí, celkem 32 žáků ke 4. 9. 2017.
V MŠ pracovaly učitelky Martina Klaková, Lenka Lízalová, Jana Jičínská, jako školní asistent
z projektu Nové šablony v ZŠ Ivaň paní asistentka Lucie Šťastná
Ve školní družině byl stav 21 dětí – vychovatelka Milada Manková.
UČITELSKÝ SBOR A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
Ředitelkou školy byla Mgr. Lenka Koubková.
Na ZŠ vyučovaly paní učitelky: Věra Subotová, Alena Šťastná a Jana Jičínská.
Jako školní asistent z projektu Nové šablony v ZŠ Ivaň působila na škole paní Milada
Manková a tuto funkci vykonávala celý školní rok.
Ve ŠD působila vychovatelka Milada Manková.
V MŠ pracovaly učitelky Martina Klaková, Lenka Lízalová, Jana Jičínská, jako školní asistent
z projektu Nové šablony v ZŠ Ivaň působila v MŠ paní Lucie Šťastná a tuto funkci
vykonávala celý školní rok.
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
Kroužky byly v nabídce ZŠ zdarma - ze šablon EU : Čtenářský klub, Klub deskových a
logických her.
Dále byly zajištěny kroužky externí firmou Rytmik, dle výběru rodičů, na škole probíhaly
kroužky: Šikulové (rukodělný), sportovní : gymnastika a hry, taneční a počítačový (jen
1.pololetí). Pro žáky v MŠ angličtina v pohybu.

ZÁPIS
Zápis dětí do 1. ročníku ve školním roce 2018 - 2019 byl dne 25.4. 2018.
K zápisu do 1. ročníku přišlo 12 žáků, všichni byli přijati, z toho 1 žádost rodičů o odklad
školní docházky. Do 1. ročníku bude nastupovat 11 žáků.
Do mateřské školy se dostavilo k zápisu 10 dětí a zápis byl 9. 5. 2018. Po termínu zápisu
žádali o přijetí do MŠ ještě 4 žáci.
PROSPĚCH A CHOVÁNÍ
K 28. 6. 2018 prospělo všech 36 žáků. Vyznamenání mělo 34 žáků. Na konci školního
roku byly uděleny pochvaly všem žákům, kteří významně reprezentovali školu a také za
dlouhodobou vzornou přípravu do výuky. 36 žáků bylo hodnoceno 1. stupněm z chování. Z
5. ročníku do ZŠ Vranovice přechází 8 žáků, na gymnázia 3 žáci.

AKCE PRO DĚTI - KULTURA, SPORT
V průběhu roku se žáci základní i mateřské školy zúčastnili mnoha akcí:
-

13.9.
24.9.
2.10.
8.10.
9.10.
16.10.
17.10.
23.10.
26.10.
26.10.
31.10.
7.11.
30.11.
3.12.
4.12.
4.12.
6.12.
9.12.
11.12.
14.12.
18.12.
19.12.
21.12.
9.1.
27.2.
7.3.
14.3.
19.3.
20.3.
21.3.
21.3.
27.3.
25.4.
1.4.
3.4.
3.4.
5.4.
5.4.
8.4.
25.4.
24.4.
25.4.
30.4.
9.5.
7.5.
15.5.

Zahájení plavání pro 1.-3. roč - 10 lekcí
Dopravní den v Pohořelicích
Návštěva obory Holedná v Brně
Beseda v knihovně - 100 let republiky
Daltonský plán – Letem světem
Daltonský plán – Letem světem
Drakiáda
Planetárium ve škole
Výlov rybníka VRKOČ
Tolerance- osobnostní a sociální výchova ve třídě
Projektový den – 100 let ČR
Divadlo Večerníček ( MŠ + 1.,2.roč)
Divadlo Bob a Bobek (MŠ + 1.,2.roč)
Zámek Rosice – vánoční tvoření, divadélko, výstava
Divadlo Květinka ( MŠ + 1.,2.roč)
Reduta Brno – Kocour v botách
Mikuláš ve škole
Rozsvěcování vánočního stromu
Vánoční dílna v MŠ - pro rodiče s dětmi
Kino velké Němčice
Výstava dřevěného betlému na OÚ v Ivani
Návštěva kostela- ranní mše
Vánoční besídka ve třídě
Účast na okrskovém kole v přehazované v Pohořelicích
Divadlo Barevný svět MŠ + 1.2.roč
Účast na recitační soutěži ve Vlasaticích
Masopust ve škole
Morena ( MŠ + 1.,2.roč)
Divadlo Koráb: Budulínek ( MŠ + 1.,2.roč)
Školní recitační kolo
Ponožkový den – na podporu dětí s dawnovým syndromem
Divadlo: Hody, hody ... ( MŠ + 1.,2.roč)
Bruslení na stadionu Komety
Velikonoce – beseda s panem farářem
Velikonoční dílna s rodiči žáků 3.4. roč.
Oblastní kolo v recitaci – Mikulov
Velikonoční tvoření na školním dvoře
Divadlo: Africká pohádka ( MŠ + 1.,2.roč)
Muzikálové představení v Pohořelicích – žáci
LŠU
Krajské recitační kolo v Brně
Návštěva školy ve Vranovicích
Dopravní den v Pohořelicích
Projektový den „Čarodějnice“
Hra bez hranic – Pohořelice
Vlastivědná exkurze do Prahy
Ekocentrum Trkmanka MŠ + 1.2. roč.

-

Vyhodnocení soutěže „Bezpečně v kyberprostoru“
Vlastivědná exkurze - Brno , Antropos, Lanáček, 1.2.roč.
Čokoládová tretra - atletika
29.5. škola v přírodě Březová
Hudební divadlo : Perníková chaloupka ( MŠ + 1.,2.roč)
Eko den s Kometou
Letní slavnost na školní zahradě - odpoledne pro rodiče a děti
Spaní ve škole 5.roč.
24.6. Výlet do ZOO Brno 1.-5.roč.
17.5.
20.5.
21.5.
26.5.
11.6.
12.6.
21.6.

SOUTĚŽE
7.3. byla recitační soutěž v ZŠ Vlasatice. Kateřina Bučková 5. třída získala 1.místo , 2. místo
Sabina Soukalová, Zaynab abd Ei Hamied, 3. místo : Nela Burešová a Radim Kocmánek, ve
svých kateroriích.
21.3. proběhlo školní kolo recitační soutěže – 1. třída Julie Koubková, 2. třída Šárka Kejíková
3. třída Radim Kocmánek, 4. třída Nela Burešová, 5. třída Kateřina Bučková
3 .4. na oblastním kole recitační soutěže v Mikulově uspěla žákyně 5. ročníku Kateřina
Bučková, získala 2. místo ve své kategorii a postup do krajského kola v Brně - 25.4.
9.5. se konaly pod záštitou Střediska volného času v Pohořelicích Hry bez hranic. Naší školu
reprezentovalo 5 žáků: Kristýna Pařízková, Miroslav Dubš, Kamila Hrozínková, Petr Solil, a
Kateřina Bučková. Naše družstvo získalo 5. místo.
17.5. Vyhodnocení soutěže „Bezpečně v kyberprostoru“ Brno - Valentina Šťastná - 3. místo
v jm kraji.
21.5 .Čokoládová tretra - velká sportovní akce v Brně, kde jsme změřily síly v atletických
disciplínách s žáky celého jm kraje. Z naší školy se zúčastnilo 18 žáků.
12. 6. 2018 se konal 7. ročník programu EKODEN S KOMETOU. Jedna z velmi povedených
akcí, která děti baví a má smysl. S obrovským nasazením se naši žáci zapojili do čištění lesa v
okolí obce Deblín. Odměnou byl dobrý pocit, že jsme něco udělali pro naše lesy a také setkání
s hráči Komety Brno .
PLAVECKÝ VÝCVIK
Od 13. 9. se žáci 1., 2. a 3. ročníku zúčastnili povinného plaveckého výcviku v krytém
bazénu ve Vranovicích. Absolvovali celkem 10 dvouhodinových lekcí.

AKCE PRO RODIČE
V pondělí 3. 9. 2018 byl v prostoru školní tělocvičny slavnostně zahájen nový školní rok
2018/19.

9. 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.
21.6.
Letní slavnost na školní zahradě - vystoupení žáků školy a celé odpoledne pro rodiče a
děti
30. 6. proběhlo slavnostní ukončení školního roku.

PROJEKTY
1) V rámci hlavního projektu Nové Šablony v ZŠ Ivaň proběhla letos následující plnění:
- školní asistentka ZŠ paní Milada Manková
- školní asistentka MŠ slečna Lucie Šťastná
- vzájemné sdílení - pedagogové MŠ - vzájemná pedagogická spolupráce
- vzdělávání pedagogických pracovníků – ,,tabletová" gramotnost
- kroužky: Čtenářský a Deskové a logické hry
- Projektový den MŠ mimo školu - ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.
2) 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
Věra Subotová v době od 6:45 do 7:45 hodin. Z tohoto projektu proběhl také letos ve škole
týdenní příměstský tábor v době od 1.7. do 8.7., který vedla paní Milada Manková.
3) Z projektu MAS Podbrněnsko - SO ORP Pohořelice II. - financování 2 Edukačních skupin
pro předškoláky v MŠ. Školení ( 2 x 3 kurzy) dvou pedagogů MŠ v aktivitě: Rozvoj
gramotností a kompetencí - projekt LOKOMOCE - celoroční rozvíjení správných
pohybových návyků u dětí.
4) Dále jsme se zapojili do projektu Interreg- Fond malých projektů Rakousko – Česká
republika s názvem : Modrá, žlutá, zelená, víme, co to znamená! Jednalo se o pilotní
vyzkoušení materiálů a podkladů do výuky o třídění odpadu.
5) Žáci 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
V létě proběhla kompletní rekonstrukce školní kuchyně, prostoru skladu a částečně obložení
jídelny - kolem výdejních okýnek. Ve vstupní hale byla odstraněna nevzhledná přepážka,
kdysi sloužící jako zádveří, po zateplení již neplnila svoji funkci a naopak snižovala množství
denního světla ve vstupní chodbě. Tyto prostory byly následně vymalovány.
V MŠ došlo k rozšíření kapacity záchodů a umyvadel, vždy o 1 ks. Odstraněna zde také byla
nevzhledná a nepoužívaná vztlaková nádoba na vodu. Došlo k nové výmalbě celého prostoru
MŠ.

Všechny třídy jsou vybaveny nastavitelným nábytkem. V první třídě byla nahrazena část
starých polic a katedra novým nábytkem. Proběhla montáž regulátorů průtoku užitkové vody
v MŠ i ZŠ. Celý školní rok probíhaly běžné úpravy budovy.
SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Školní jídelna vařila v tomto roce pro 80 strávníků. Každý týden také dostávali žáci
výrobky z dotačního programu Ovoce a mléko do škol.
UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Slavnostní ukončení školního roku proběhlo 28. 6. v prostoru školního dvora. Po přivítání
následovalo krátké zhodnocení prospěchu žáků, akcí školy, poděkování zaměstnancům školy,
které pronesla paní ředitelka Lenka Koubková. S žáky se přišla pozdravit a popřát pěkné
prázdniny paní starostka Ivana Macková. Také poděkovala za obec všem za práci ve škole a
zmínila vzájemnou dobrou spolupráci. Rozloučení a dárky si dále připravily paní učitelky z
MŠ pro své předškoláky. Se školou se také tradičně loučili žáci 5. ročníku, připraveným
školním tablem, tancem, písněmi, básní a kytkou pro každého pracovníka školy. Potom byli
pasováni na absolventy školy v Ivani. Následoval rozchod žáků do svých tříd, kde se
slavnostně předalo vysvědčení.
13)
14)

Inspekční činnost
nebyla
Hospodaření školy – základní údaje

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.

15)

Spolupráce s organizacemi při plnění úkolů ve vzdělávání

V oblasti přímé péče o žáky :
 spolupráce s PPP, zpracovány dotazníky pro PPP, SPC, OSPOD a jiná odborná
pracoviště s třídními učiteli, založení do osobních spisů žáků
 sledován účel navrhovaných doporučení a vyvozování z nich závěry (ped. rady )
 ORP Pohořelice - nabídka volnočasových aktivit pro žáky (využíváme ranní družinu a
letní tábor při školní družině v červenci - pro žáky 1.-5. ročníku)
V oblasti prevence :
 společně s tř. učiteli a vedením školy systematicky sledován a hodnocen vývoj žáků
( individuální jednání, provozní porady a pedagogické rady )
 spolupráce se školním metodikem prevence a výchovným poradcem na škole
 celoroční spolupráce s policií ( městskou i ČR) .
V oblasti vzdělávání :
 formou odbor.časopisu ( Učitelské noviny), internet ( webové stránky MŠMT,
jmskoly.cz, zakonyprolidi.cz)

 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.
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 zatím koupili do nejmenší 3.třídy velkou televizi - funguje jako výuková
obrazovka. Na škole jsou zřízeny webové stránky, datová stránka a elektronický podpis.
Velmi příznivě také ovlivňuje školu, že zřizovatel školy vychází vstříc všem
požadavkům školy a plně podporuje její činnost. Škola také děkuje všem sponzorům, kteří
přispěli během celého školního roku svými peněžními nebo hmotnými dary k zajištění a
vybavení dalších pomůcek a věcí pro naše děti a žáky.

V Ivani 30. 8. 2018
.......................................................
ředitelka školy
Mgr. Lenka Koubková

