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1. Charakteristika školy 
 

 

Název školy: Základní škola Jana Noháče, Břeclav, Školní 16, příspěvková 

organizace 

Identifikátor:  600 112 225 

IČO:  60680539 

Adresa školy:  Školní 1589/16, Břeclav, 690 03 

Právní norma:  příspěvková organizace 

Zřizovatel:  Město Břeclav 

právní forma: obec 

IČO: 00 283 061 

nám T. G. Masaryka 10, 

690 81 Břeclav 

Ředitelka školy:  Mgr. Marcela Minaříková 

Kontakt:  519 371 057, 777 104 959 

Email:  minarikova@zsjnohace.cz 

Web:  www.zsjananohace.cz 

Datová schránka:  9PBMDVG 

 

Součásti školy:  základní škola  kapacita: 150  IZO: 102 255 059 

  školní družina  kapacita:   58  IZO: 118 400 533 

  školní jídelna  kapacita: 200  IZO: 103 179 020 

 

Počet tříd:    8 

Celkový počet žáků:    136 

Počet žáků na jednu třídu:  17 

Počet žáků v 1. ročníku:  28 

 

Vzdělávací program:  ŠVP Sluníčko – škola plná života. 

 

Obor vzdělávání:  79-01-C/01 Základní škola - denní forma vzdělávání  

 

Nejvyšší povolený počet žáků: 170 

 

Školní družina 

1. oddělení   paní vychovatelka Šárka Helešicová 

2. oddělení   paní vychovatelka Pavla Husáková 

Počet žáků:   54 (27 + 27). 

Do školní družiny nejsou přijímáni žáci 4. a 5. tříd. 

 

Školská rada: 

Školská rada je zřízena podle §167 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění. 

V tomto složení bude školská rada pracovat ve volebním období od 1. 2. 2021 do 31. 10. 2023 

 

Za pedagogy:   Mgr. Martina Nakvasilová 

Mgr. Lumír Reichmann 

Za zákonné zástupce:  Bc. Lenka Viktorinová 

 Ing. Václav Mikulica  

Za zřizovatele:   Drahomíra Kondllová 

Simona Helešicová 

 

http://www.zsjananohace.cz/
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Zpráva o činnosti školské rady ve školním roce 2021-2022 

První schůze školské rady se uskutečnila dne 9. 9. 2021 

Mgr. Minaříková informovala o stavu oprav sociálních zařízení školy provedené odbornou 

firmou dle projektové dokumentace zřizovatele, oznámila personální změny, které bylo nutno 

provést pro řádný chod základní školy od 1. září 2021. Dále informovala o plánovaných 
investičních akcích v roce 2021. Od 1. 9. 2021 pro komunikaci učitelů s rodiči žáků používá 

škola informační systém Edupage. 

 

Druhá schůze školské rady se uskutečnila dne 20. 6. 2022 

Mgr. Minaříková informovala členy ŠR o akcích, které proběhly v průběhu školního roku a o 

úspěšných žácích. 
Ředitelka školy dále podala zprávu o činnosti ve školním roce 2022. Dále členy ŠR informovala 

o plánovaných investičních akcích v roce 2022-2024. Dle jejich slov chce realizovat opravy 

podlahy učebny, napojení školy na metropolitní informační síť a realizovat plán výstavby 

učeben v podkroví školy (nad tělocvičnou) a chodníku na školním dvoře (vedle hřiště). 

V plánu modernizace školy je i vybudování polytechnické místnosti, sborovny s dostatečnou 
kapacitou a také mobilní učebny. Podařilo se přejít kompletně s komunikací zástupců školy 

s rodiči žáků přes aplikaci Edupage. V plánu má včlenění školní družiny do Edupage. 

Informovala ŠR o konání pedagogické rady a o záměrech posílení pedagogického sboru na 

školní rok 2022/2023 dále o potřebě školního psychologa (1/2 úvazku). Sdělila, že k zápisu 

do 1.tříd přišlo 38 dětí. Kladně hodnotí pokroky v nových hodnoceních žáků. Plánuje rozšíření 

kapacity školní družiny z důvodu zvýšení zájmu ze strany rodičů. Snaží se čerpat dostupné 
dotační tituly pro čerpání finančních prostředků na provoz školy, na pořízení pomůcek a 

motivačních prostředků pro učitele. Byly jsme informováni o nových osnovách MŠMT 

požadující navýšení výuky ICT a prvouky. 

 

 

Založení a vznik školy 

Základní škola Jana Noháče v Břeclavi je škola neúplná. Byla založena v roce 1869, dne 3. 

prosince 2019 jsme si připomněli 150 let od založení. Leží v okrajové části města – ve Staré 

Břeclavi. Mnozí z občanů si ji pamatují pod jménem ZŠ Školní. Čestný název Základní škola 

Jana Noháče, Břeclav, Školní 16 propůjčilo MŠMT České republiky dne 5. prosince 1994. Od 

1. ledna 1995 přešla jako jedna z prvních základních škol do právní subjektivity. 

K 14. 6. 2016 byl rozhodnutím Rady města Břeclavi název školy upraven v souladu s právní 

legislativou na „Základní škola Jana Noháče, Břeclav, Školní 16, příspěvková organizace“. 

Hlavní činností školy je základní vzdělávání žáků ve věku 6 – 15 let dle zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Popis budovy školy 

Budova školy má celkem tři části. Jednu část tvoří tělocvična, školní jídelna, kuchyně a 

oddělení školní družiny, které zároveň slouží jako kmenová třída. Druhou část tvoří spojovací 

chodba s pracovním zázemím domovnice, správních zaměstnanců, dvě místnosti bývalého 

bytu školníka tvoří zázemí pro AsP a žáky s PO a menší sborovnu pro učitele a ve třetí je 

hlavní budova školy. Ta je tvořena ze dvou podlaží a půdy, kde je v současné době jeden 

z kabinetů se školními pomůckami. V přízemí budovy se nachází vstup do školy, čtyři 

kmenové třídy, z nichž jedna slouží zároveň jako druhé oddělení školní družiny, dva kabinety 

(kabinet pro učebnice a spisovnu školy, kabinet s učebními pomůckami).  V prvním patře 

školy se nachází sborovna, kancelář asistentky školy, ředitelna školy, počítačová učebna a 

další tři kmenové třídy. 
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2. Personální zabezpečení školy 
 

Na ZŠ Jana Noháče pracuje celkem 8 třídních učitelů (dvě pedagožky mají VŠ spec. ped.), 1 

učitel bez třídnictví, dvě vychovatelky ŠD, jedna pracuje zároveň jako učitelka, 5 AsP a 1 

ředitelka školy. 3 pedagogičtí pracovníci jsou bez potřebné kvalifikace, z toho 2 pedagogičtí 

pracovníci si již zvyšují kvalifikaci vysokoškolským studiem na Pedagogické fakultě 

Masarykovy univerzity. Jedna učitelka zajišťuje výuku AJ, zatím bez kvalifikace, má zájem o 

studium na VŠ. Ostatní pedagogové jsou plně kvalifikovaní. 

Na úseku správních zaměstnanců pracují dvě uklízečky, domovnice, jeden údržbář, 1 

asistentka ředitelky školy, 2 samostatné kuchařky a pomocná kuchařka. 

 

2. 1 Pedagogičtí pracovníci: 
 
Ředitelka školy:   

Mgr. Marcela Minaříková od 01. 02. 2021 

 

Učitelé: 

Mgr. Lenka Budíková   

Mgr. Světlana Čumalová  

Mgr. Šárka Helešicová školní metodička prevence patologických jevů 

Mgr. Michaela Hromková výchovná poradkyně 

Mgr. Klára Kepertová 

  Bc. Alexandra Machovská 

Mgr. Marcela Minaříková ICT  

Mgr. Martina Nakvasilová 

Mgr. Antonie Procházková (v dlouhodobé pracovní neschopnosti) 

Mgr. Lumír Reichmann 

  Bc. Lukáš Sladkovský  

 

AsP: 

Eliška Barvičová  

Tereza Janošková 

Mária Chorvátová 

Petra Pavlíčková  

Yveta Kepáková / Lenka Šošková 

 

Vychovatelky školní družiny: 

Šárka Helešicová 

Pavla Husáková  

 

2. 2 Správní zaměstnanci: 
Petr Machovský  údržbář 

Jarmila Mikuličová  uklízečka 

Jarmila Havlová  uklízečka 

Mgr. Lenka Soudková asistentka ředitelky školy 

Drahomíra Zemánková domovnice 

 

2. 3 Zaměstnanci školní jídelny: 
Jitka Machovská  vedoucí školní kuchyně 

Leona Hellingerová  samostatná kuchařka 

Jana Hnátková  pomocná kuchařka ve školní jídelně, uklízečka 
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3. Zápis k povinné školní docházce a následné 

přijetí do školy 
 

Ve školním roce 2022/2023 bude škola otvírat dvě první třídy – počet zapsaných 51, z toho 

11 odkladů.   

Do první třídy bylo nakonec přijato 38 žáků, z toho 19 dívek. Třídní učitelkou byla stanovena 

Mgr. Světlana Čumalová a Mgr. Martina Nakvasilová.  

 

Zápis do prvních tříd školního roku 2021/2022 proběhl elektronickou a prezenční formou. 

Kontrolu dodaných zápisních lístků a přiložených dokladů provedla ředitelka školy a 

asistentka ředitelky školy. 

Pedagogičtí pracovníci provedli s dětmi krátký pohovor, aby zjistili školní zralost dětí, které 

budou v září nastupovat do první třídy.  

Na gymnázium se hlásilo 8 žáků, přijato bylo 7 žáků. 

 

4. Vyhodnocení naplňování cílů školního 
vzdělávacího programu 
 

V současné době probíhá revize našeho školního vzdělávacího plánu a nové nastavení cílů. 

Zhodnocení naplňování cílů je platné pro stávající platný ŠVP Sluníčko – škola plná života.  

 

Následné cíle se nám daří naplňovat: 

• Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ - připravujeme 

je na celoživotní učení 

• Klademe důraz na pozitivní motivaci žáka 

• Učíme k práci s chybou 

• Uplatňujeme individuální přístup k žákovi 

• Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry 

• Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na 

internetu 

• Žáky vedeme k sebehodnocení 

• Umožňujeme žákovi aplikovat získané poznatky v praxi 

• Podporujeme týmovou spolupráci, tvořivost, logické myšlení 

• Zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím 
jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích 

• Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace 

• Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s lidmi v obtížných a ohrožujících situacích 

• Vedeme ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli, ostatními dospělými  

• Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, při akcích mimo 
školu apod., umožňujeme žákům podílet se na sestavování těchto pravidel 

• Zveme zákonné zástupce do výuky a na akce školy 

• Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, práci v týmech, a vedeme 

ke vzájemné pomoci 

• Podporujeme integraci žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními do třídních kolektivů 

• Vedeme žáky k vytváření kladného vztahu k různým soc. skupinám (věkovým, rasovým, 

sociálním), k vlastním i cizím vnitřním i materiálním hodnotám 

• Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod. jako 

protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům) 

• Využíváme pomoci a zkušenosti odborníků (výchovných poradců, PPP, OPD, policie) 

• V rámci svých předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevňujeme 

žádoucí pozitivní formy chování žáků 

• Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy 

chování lidí 
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• Vedeme k dodržování bezpečnosti a hygieny při práci 

• Nabízíme žákům různé činnosti, aktivity a práci s různými druhy materiálů. 

• Výuku doplňujeme o praktické exkurze 
 

Tyto cíle plníme částečně nebo pracujeme na zlepšení plnění: 

• V rámci předmětů učíme děti předcházet problémům 

• Motivujeme žáka k samostatnému řešení daného problému, napomáháme mu hledat další 

řešení 

• Podporujeme využívání moderní techniky a informací z různých zdrojů při řešení problémů 

• Vytváří si jednoduchá kritéria pro to, co se naučil, a posléze je i používal 

• Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s lidmi v obtížných a ohrožujících situacích 

• Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

• Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, měníme pracovní podmínky, 

žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky 

• Rozvíjíme schopnost využít nabytých pracovních poznatků v praxi 

 
5. Výsledky výchovy a vzdělávání  
 
Celkové hodnocení a klasifikace žáků, chování a absence 
Vysvětlivky: 
D – dívky   NHC - nehodnocen  CH 2 – 2 stupeň z chování   

PV – prospěl/a s vyznamenáním NAP – napomenutí  Ch 3 – 3. stupeň z chování 
P – prospěl/a   DTU – důtka třídního učitele P TU – pochvala třídní učitelky 
N – neprospěl/a   DŘŠ – důtka ředitelky školy P ŘŠ – pochvala ředitelky školy 
KO – knižní odměna   OH – omluvené hodiny  NH - neomluvené hodiny 

 

Třída 
Celkem 

žáků 
D PV P N NHC NAP DTU DŘŠ CH 2 CH 3 P TU P ŘŠ KO OH NH 

1. A 14 6 14 0 0 0 1 0 1 0 0 7 0 1 322 0 

1. B 13 5 13 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 615 0 

Suma 27 11 27 0 0 0 1 1 1 0 0 10 1 2 937 0 

2.  24 8 24 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 1 1047 0 

                                0 

Suma 24 8 24 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 1 1047 0 

3. A 17 10 17 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 1 635 0 

3. B 17 11 17 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 1 996 0 

suma 34 21 34 0 0 0 1 0 0 0 0 19 0 2 1631 0 

4.  20 4 16 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1537 0 

                                  

Suma 20 4 16 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1537 0 

5. A 16 8 14 2 0 0 0 0 0 0 0 11 4 1 1066 0 

5. B 14 4 10 4 0 0 0 0 1 0 0 2 8 1 852   

Suma 30 12 24 6 0 0 0 0 1 0 0 13 12 2 1918 0 
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Ve školním roce 2021/2022 se podařilo nejen naplnit plán MPP, ale uskutečnily se i další 

akce, které jsme zařadili jak do primární, tak i selektivní prevence. 

 

Cíle 

Našim cílem je formovat takovou osobnost žáka, která si bude vážit svého zdraví, bude umět 

nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti mladého člověka, které 

vedou k odmítání projevů agresivity a porušování zákona, dále je výchova ke zdravému 

životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování, výchova k zodpovědnosti za své 

chování, k dovednostem řešit problémy bez pomoci návykových látek. 

 

Co se nám v průběhu školního roku 2021 - 2022 podařilo: 

zlepšení chování žáků vůči sobě navzájem i vůči učitelům 

zlepšení sociálních vztahů v třídních kolektivech 

omezení vulgárního vyjadřování a slovní agresivity u žáků 

osvěta o užívání a experimentování s návykovými látkami (hlavně kouření a drogy) 

předcházet záškoláctví 

osvěta na téma netolismu 

zavádět zdravý životní styl 

vytváření pozitivního klimatu školy 

žáci umí říct svůj názor a nebojí se prosadit, zaměřujeme se na jejich bezpečí a vnímání hranic 

od 3. ročníku jsme se zaměřili na kyberšikanu, proběhlo zde několik hodin na toto téma a děti 

si stanovily svá pravidla, která se budou snažit dodržovat 

tématem několika hodin byla i šikana 

získávat znalosti i dovednosti v dopravě a předcházet úrazům 

velmi dobrá je spolupráce školního poradenského pracoviště (školní metodik prevence + 

výchovná poradkyně + ředitelka školy) 

využití dotace na programy primární prevence (Společnost podané ruce o. p. s.) 

vtažení pedagogů do tvorby MPP 

prezentace školní práce veřejnosti na dni otevřených dveří  

 

Co se nepodařilo: 

Zamezit vulgárnímu vyjadřování některých žáků a nevhodnému chování vůči spolužákům. 

 

Spolupráce s institucemi:  

Na zajištění poradenské činnosti při primární prevenci i při řešení aktuálních problémů, 

diagnostiky, dalšího vzdělávání žáků, pedagogů i rodičů se podílejí: 

- školní metodička prevence  

- okresní metodik primární prevence  

- Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav  

- Služba škole Brno, zajišťující další vzdělávání pedagogických pracovníků  

- Policie ČR, Městská policie Břeclav  

- Středisko výchovné péče Brno, Hodonín  

- Odbor sociálně - právní ochrany dětí – Břeclav 

- Společnost Podané ruce o. p. s. - vzdělávací preventivní programy  

- Etické dílny - preventivní programy  

- MAS / MAP spolupráce, zapojení do projektových aktivit  

- Knihovna - besedy, knihovnické lekce, soutěže, pasování na čtenáře  

- Duhovka Břeclav - keramické dílny, projektové aktivity  

- Město Břeclav - kulturní, sportovní a jiné vzdělávací akce a aktivity, Zdravé město,  

- Týden mobility, Břeclavské Vánoce  
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- Muzeum a galerie - kulturní pořady, vzdělávací programy, výstavy  

- Městská policie - besedy, vzdělávací pořady  

- Kino Koruna 

- Nemocnice Břeclav 

- ZUŠ Břeclav 

- HZS Břeclav 

 

 

SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI: 

zařízení   forma spolupráce (řešení situace, 
prevence apod.) 

Pedagogicko - psychologická 

poradna Břeclav 

ANO NE Konzultace, šetření v 1. třídě, 

školení 

Středisko výchovné péče ANO NE Dle potřeby – žáci s PO 
 

Speciálně pedagogické centrum ANO NE Brno – SPC, 1x za 6 měsíců 

 

Policie ČR ANO NE  

2x do roka, jinak dle potřeby 

Městská policie ANO NE  

dle potřeby 

Hygienická stanice ANO NE  

dle potřeby 

Odbor sociálně právní ochrany dětí 
a mládeže (“sociálka“) 

ANO NE dle potřeby 

Odborníci ANO NE Konzultace, prevence v 1. třídě 

 

Jiné (jaké?) 

 

ANO 

 

NE 

 

dle domluvy a potřeby nabídka 

preventivních programů -  hasiči, 

nemocnice, knihovna, ekocentrum 

Brno, Lipka, Anthropos, 
planetárium, Green Life…… 

 

 

Realizace školy programu/projektu  (projekty/programy s vazbou na prevenci)  
 

Vyhlašovatel 
progr./projektu 

Realizátor 
progr./projektu 
 

Název programu/projektu Finanční zdroj                 
(např. EU,  
MŠMT,    kraj, 
obec, apod.) 

Škola GREEN LIFE Ochrana živočichů a 
životního prostředí 

rodiče, škola 

NZM Valtice NZM Valtice Krajinou LVA Dotace na 
národní úrovni 

Škola Podané ruce o. p. 
s. 

Bezpečně na internetu Dotace obec 

Škola 
 
škola 
 
 

Podané ruce o. p. 
s. 
Ekocentrum 
Trkmanka Velké 
Pavlovice 

Bezpečné užívání telefonů 
a tabletů 
Voda pro život, Strom – 
projektový den 

Dotace obec 
 
Dotace na 
národní úrovni 

škola Plavecká škola 
Delfín 

Plavecký výcvik rodiče, škola 

škola škola Bruslení škola 



Výroční zpráva 2021 - 2022 

 

 

9 

Policie ČR Policie ČR Dopravní výchova Policie ČR 

škola Regionální 
muzeum Mikulov 

Pravěk – projektový den Dotace na 
národní úrovni 

škola Mgr. Alena 
Vlková 

Motoricko – kognitivní 
trénink v 1. A 

Dotace na 
národní úrovni 

 
 

Zajištění podpory žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, nadaných a mimořádně nadaných žáků a 

žáků s nárokem na poskytování jazykové přípravy 
 

V naší škole jsou vzděláváni žáci s různými speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem 

péče o tyto žáky je zajistit potřebnou podporu žákovi i rodině, vytvořit vhodné podmínky a 

učinit taková opatření, která mohou zmírnit obtíže a podpořit jejich osobní růst. 

Naše škola zajišťuje týmovou spolupráci všech vyučujících a asistentů pedagoga, vhodné 

sociální klima školy a při vzdělávání spolupracuje s různými poradenskými zařízeními (PPP 

Břeclav, PPP Brno, SPC Brno Sekaninova, SPC Brno Štolcova, SPC Brno Kamenomlýnská, 

SVP Hodonín). Nezbytnou podmínkou je také spolupráce školy s rodiči těchto žáků. 

 

Na škole je ustanovena komise pro poradenskou pomoc školy, kde jsou jmenováni tito členové: 

Mgr. Michaela Hromková, výchovná poradkyně a zároveň pověřená pracovnice pro 

komunikaci se ŠPZ (školské poradenské zařízení), Mgr. Šárka Helešicová, školní metodik 

prevence a ředitelka školy Mgr. Marcela Minaříková. Poskytuje podporu ostatním ped. 

pracovníkům. 

 

7 žáků bylo vyučováno podle individuálního vzdělávacího plánu 

3 žáci měli 1 hodinu týdně předmět speciálně pedagogické péče 

Na škole pracovalo 5 asistentek pedagoga. 

 

Podpůrná opatření jsou definovaná zákonem a jsou rozdělena do pěti stupňů. 

Ve školním roce 2021/22 jsme poskytovali podporu 20 žákům ve 3 stupních 

1. stupeň PO – 3 žáci 

2. stupeň PO – 9 žáků 

3. stupeň PO – 8 žáků 

 

Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

V tomto školním roce jsme měli diagnostikovanou jednu nadanou žákyni. Její vzdělávání 

probíhalo v běžné třídě s využitím speciálních metod, postupů a forem s důrazem na celkové 

obohacování učiva především v matematice. 

 

Vzdělávání žáků s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

Na naší škole se vzdělává jeden žák s nárokem na poskytování jazykové přípravy v počtu 3 

hodiny týdně s max. 200 hodin ročně. 

Vzdělávání probíhá individuálně v rámci disponibilních hodin, s využitím různých metod 

výuky s důrazem v co největší míře rozvíjet slovní zásobu, ale i správnou výslovnost. K výuce 

jsou využívány různé knihy, encyklopedie, hry a pomůcky. 
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7. Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy  
 

Cílem DVPP je poskytnout podporu a vzdělání v oborech, které jsou pro organizaci 

žádoucí a motivující k plnění cílů, které si škola zvolila. 

 

DVPP bylo zaměřeno do následujících oblastí: 

 

• Studium pro vedoucí pracovníky školy – ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 

• Kvalifikční studium pro ředitele školy - SPLNĚNO 

• Studium k výkonu specializovaných činností – DOSUD NESPLNĚNO 

- environmentální výchova, venkovní výuka  

- školní metodik prevence 
- výchovný poradce 

• Studium k rozšíření odborné kvalifikace  

- formativní hodnocení – SPLNĚNO 

- vzdělávání pedagogických pracovníků v inkluzi - SPLNĚNO                    

- distanční a online vzdělávaní, informatika – SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ 

• osvojování používání nových učebních pomůcek – interaktivní tabule, digitální 

učebnice apod. – SPLNĚNO 

• Průběžné vzdělávání  - VIZ PŘEHLED NÍŽE 

- odborného růstu učitelů ve specializaci, kterou vyučují - všichni dle aktuální 
nabídky 

- vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti osobnostní a sociální výchovy a  

           v komunikačních dovednostech - všichni dle aktuální nabídky 

- vzdělávání pedagogických pracovníků (především TU) v oblasti prevence sociálně   

       patologických jevů 

- AsP – rozšíření stávajícího vzdělání 

 

 

6. 1 Společné semináře pro celý pedagogický sbor: 

BOZP     celý kolektiv 

EduPage    pedagogičtí pracovníci, asistentka ředitelky školy 

Venkovní výuka   pedagogičtí pracovníci 

Formativní hodnocení  pedagogičtí pracovníci 

 

 
6. 2 Individuální semináře 

 Přehled o DVPP školní rok 2021 - 2022 
 

 

Datum Název akce Jméno účastníka 

13.09.2021 Setkání výchovných poradců Mgr. Hromková 

16.09.2021 Teorie a praxe spotřebního koše Mgr. Soudková 

16.09.2021 Finanční řízení školy Mgr. Minaříková 

20.09.2021 Jak na násobení na 1. st. ZŠ Mgr. Hromková 

27.09.2021 Nový žák - cizinec v mé třídě Mgr. Hromková 

30.09.2021 Kvalifikační kurz pro ŘŠ Mgr. Minaříková 

06.10.2021 Současná literatura pro děti 1. st. ZŠ Mgr. Hromková 

08.10.2021 Venkovní učitel - dokončení kurzu Mgr. Minaříková, Mgr. Reichmann 

08.10.2021 Venkovní učitel - dokončení kurzu Mgr. Minaříková, Mgr. Reichmann 

14.10.2021 Metodik prevence Mgr. Helešicová Mgr. 

15.10.2021 Hry v ŠDS p. Helešicová, ŠD 

26.10.2021 Boomwhackers Mgr. Minaříková 
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01.11.2021 HV + stravné - krajská konference  Mgr. Soudková 

04.11.2021 Inspirace ze ŠD pro podzim a zimu Mgr. Helešicová, p. Husáková 

10.11.2021 Elixír do škol Mgr. Hromková 

12.11.2021 MAP Inkluze nemusí být strašák 
p. Chorvátová, p. Pavlíčková, 
Barvičová 

15.11.2021 Výuka ČJ jako 2. jazyka Mgr. Nakvasilová 

18.11.2021 Učební pomůcky pro žáky s PO Mgr. Budíková, Barvičová 

23.11.2021 Inventarizace Mgr. Soudková 

24.11.2021 Učíme děti nebo matematiki? 
Mgr. Kepertová, Mgr. Budíková, 
Mgr. Helešicová 

24.11.2021 Hospodářské písemnosti Mgr. Soudková 

26.11.2021 Boomwhackers Mgr. Minaříková 

02.12.2021 Kulatý stůl - VP, MP Mgr. Hromková 

09.12.2021 Školní metodik prevence na škole Mgr. Helešicová 

leden - květen Kvalifikační studium ŘŠ Mgr. Minaříková 

26.01.2022 Vedení školní jídelny p. Machovská, Mgr. Soudková 

31.01.2022 INSPIS – ŠVP školení Mgr. Minaříková, Mgr. Hromková 

 2. 02. 2022 SCRATCH – školení Mgr. Minaříková 

 4. 02. 2022 Formativní hodnocení pedag. kolektiv 

 9. 02. 2022 SCRATCH – školení Mgr. Minaříková 

24.02.2022 DVPP – Digicentrum Brno Mgr. Minaříková, Mgr. Hromková 

březen Stáž v ZŠ Řeznovice Mgr. Minaříková 

16.03.2022 Školení ŠMP Mgr. Helešicová 

16.03.2022 Velikonoční tvoření Mgr. Čumalová 

17.03.2022 Přijímání a začleň. žáků cizinců Mgr. Hromková 

březen MS Office Excel Brno  Mgr. Čumalová 

17.03.2022 Vzdělávání žáků s LMP Mgr. Reichmann 

13.04.2022 Formativní hodnocení – seminář pedagogové 

květen Školení – Konference Fraus  pedagogové 

28.04.2022 Minikonference naklad. FRAUS Mgr. Minaříková, Mgr. Hromková 

05.05.2022 
Školení v ZŠ Řeznovice (formativní 
hodnocení) pedagogové 

11.05.2022 Mentoring formativního hodnocení  Mgr.  Reichmann, Mgr. Kepertová 

26.05.2022 Leader ship jako proces vedení lidí Mgr. Minaříková 

26.05.2022 Metodik prevence – šikana Mgr. Helešicová 

03.06.2022 Vnitřní řídící kontrolní systém 
Mgr. Minaříková, Mgr. Hromková, 
Mgr. Soudková 

26.07.2022 Hygienické minimum p. Hellingerová, p. Hnátková 

 

Na poradách byla řešena témata: diferencovaná výuka, hodnocení a sebehodnocení žáků, 

venkovní výuka, podpora inkluzivního vzdělávání, formativní hodnocení. 
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8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 
8.1  Kroužky 
 

 
 
8.2 Aktivity tříd a školy 
 
Celá škola: 

Filmové představení   říjen 

Sázení stromků   listopad 

Ptačí hodinka – projekt Ptáci  leden 

Bruslení    únor 

NEPZ      říjen, duben 

Venkovní výuka   duben – červen 

Ukliďme Starou Břeclav  duben 

Otvírání zahrady   duben 

Vánoční besídka   prosinec 

Den dětí – Bruno family park červen 

Slavnostní ukončení školního roku červen 

 

 

 

 

 

Jméno vyučujícího Třída Název kroužku Četnost OD - DO Den Organizátor 

Mgr. Budíková 2. - 5. třída 
Šachy 1 hod./týdně 13.00 - 14.00 ČT 

ZŠ 

Mgr. Čumalová 
5. třída Doučování 5. třída 1 hod./týdně 13.00 - 13.45 ST, ČT 

ZŠ 

Mgr. Helešicová 3. B Doučování 3. B třída 1 hod./týdně 13.00 - 13.45 ÚT, ČT 
ZŠ 

Mgr. Hromková 2. třída Doučování 2. třída 1 hod./týdně 13.00 - 13.45 ČT 
ZŠ 

Janošková, DiS 3. A Doučování 3. A třída 1 hod./týdně 13.00 - 13.30 ST, ČT 
ZŠ 

Janošková, DiS 
3. třída Anglický kroužek 1 hod./týdně 12.00 - 13.00 PA 

Duhovka 

Mgr. Machovská 
4. třída Doučování 4. třída 1 hod./týdně 13.00 - 14.00 ČT 

ZŠ 

Mgr. Machovská 
4. třída 

Doučování - Angličtina (EU) 
1 hod./týdně 14.00 - 15.00 ÚT 

ZŠ 

Mgr. Machovská 
5. třída 

Doučování - Angličtina (EU) 
1 hod./týdně 13.00 - 14.00 PÁ 

ZŠ 

Mgr. Reichmann 2. - 5. třída 
Ochránce přírody 1 - 2 hod./týdně 13.00 - 14.00 ST 

ZŠ 

Bc. Sladkovský 3. - 5. třída 
Míčové hry 1 hod./týdně 13.15 - 14.15 ÚT 

Duhovka 

Polách Ladislav 1. - 5. třída 
Sportovní kroužek 1 hod./týdně 14.00 - 15.00 ČT 

Duhovka 

Vrzal Drahoslav 1. - 5. třída 
Floorball 1 hod./týdně 14.00 - 15.00 PO 

  

Petrovičová 1. - 5. třída 
N.C.O.D 1 hod./týdně 14.00 - 15.00 ST 

  

Nepovinný 
předmět 

          
  

Mgr. Nakvasilová 
3. - 5. třída 

Náboženství 1 hod./týdně 13.00 - 13.45 ČT ZŠ 

Mgr. Nakvasilová 
1. - 2. třída 

Náboženství 1 hod./týdně 13.00 - 13.45 ÚT 
ZŠ 
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Kostičkofest 7. 9. 2021 

Žáci třídy 3. B dne 7. září navštívili Muzeum pod vodárnou a prohlédli si poutavou interaktivní 

výstavu českých stavebnic Cheva a Seva. Samozřejmostí bylo i hraní her a skládání 

nejrozmanitějších modelů. Všem se výstava moc líbila.  

 

 
 

 
Zpracovala: Mgr. Šárka Helešicová 

 

 

Dopravní výchova a venkovní výuka 

Ve čtvrtek 23. září čekal obě třetí třídy dopravní program na Rákosníčkově dopravním hřišti 

u břeclavského cukrovaru. Strážníci Městské policie Břeclav děti seznámili s bezpečným 

pohybem po vozovce, ať už v roli cyklisty či chodce. Děti trénovaly zejména situace, při kterých 

dochází často ke kolizím a úrazům – objíždění překážky, značení změny směru jízdy, brždění 

a další. Osvojené vědomosti museli žáci prokázat v závěrečném testu. V druhém bloku výuky 

se jezdilo na kole. Děti si nacvičily pohyb na kruhovém objezdu, dávání přednosti v jízdě a 

ohleduplné chování k ostatním účastníkům provozu. 

3. A pokračovala venkovní výukou u areálu dopravního hřiště, ke které zářijové počasí přímo 

vybízelo. Běhací násobilkou žáci zopakovali malou násobilku. Hledali přírodniny v různých 

barvách a barvy pojmenovávali anglicky, anglicky počítali a v češtině si procvičili psaní ú, ů. 
Zpracovala: Mgr. Klára Kepertová 
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Zpracovala: Mgr. Šárka Helešicová 
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Praha 

Dne 1. 10. 2021 jeli žáci pátých tříd na školní výlet do hlavního města Prahy. Zde navštívili 

spoustu památek, jako Pražský hrad, Karlův most či Staroměstské náměstí s orlojem. Počasí 

nám přálo, bylo slunečno, děti si program pořádně užily. 

 

 
Zpracovala: Mgr. Světlana Čumalová 

 
 

Řemeslná dílna na Duhovce 

Jedním z říjnových témat v prvouce u třeťáků byla 

stará řemesla, proto se obě třetí třídy ve středu 13. 

října vypravily na program „Cestou ovečky“ do 

místního SVČ Duhovka. Lektorka Veronika Šimková 

seznámila děti s řemesly zpracovávajícími ovčí vlnu. 

Děti nejen viděly, ale mohly si vlastnoručně vyzkoušet 

práci česáčů vlny, přadlen i tkalců.  Zejména tkaní na 

tkalcovském stavu bylo pro mnoho dětí velkým 

zážitkem. 

3. A pokračovala venkovní výukou. V češtině se pomocí 

kaštanů žáci učili stavbu slova, v matematice kaštany 

využili v matematickém prostředí výstaviště, místní 

schody posloužily jako pomůcka pro krokování. 

Podzimní zahrada Duhovky plná padajícího listí 

poskytla skvělou příležitost pro poznávání stromů. 
Zpracovala: Mgr. Klára Kepertová a Mgr. Šárka Helešicová 
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NEPZ – přírodovědná přednáška 

Dne 14. října se žáci celé školy zúčastnili přírodovědné přednášky pořádané organizací Green 

life. Tématem byla ochrana pralesa a ukázky ze života jaguárů. 
Zpracovala: Mgr. Šárka Helešicová 

 

 

Návštěva Hvězdárny a planetária Brno  

Dne 18. října žáci obou třetích tříd vyrazili autobusem do brněnské hvězdárny a planetária 

kvůli vzdělávacímu programu Astronaut. Vydali se v něm na poutavý průzkum vesmíru na 

palubě raketoplánu i Mezinárodní kosmické stanice, nahlédli do astronautova těla, poznali 

stav beztíže, rychlou centrifugu i nepříjemné přetížení. Po skončení programu si mohli zájemci 

nakoupit drobné suvenýry. Všem dětem se dopoledne strávené poznáváním vesmíru moc 

líbilo. 

 
Zpracovala: Mgr. Šárka Helešicová 
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Kino Koruna – Gump, pes který naučil lidi žít 

Dne 26. 10. 2021 se zúčastnili žáci z celé školy promítání filmu 

Gump, pes který naučil lidi žít, v břeclavském kině Koruna. Tento 

film z roku 2021 byl pro děti zajímavým přínosem nejen v rámci 

mimoškolní aktivity, ale také svým dějovým obsahem. Žáci měli 
možnost zhlédnout snímek, který pojednával o problematice 

týrání a špatného zacházení se zvířaty, kterému je v posledních 

letech věnován větší prostor.   

Děti si film chválily a chtěly o něm debatovat i několik dní po jeho 

zhlédnutí. Našly se i takové poznatky, že si samy uvědomují, jak 

se ke zvířatům chovají a co je potřeba změnit. 
Zpracovala: Bc. Alexandra Machovská  

 
Indiánský den 
Dne 10. 11. 2021 se žáci první třídy učili písmenko I a na jeho 

„počest “ proběhl v obou prvních třídách INDIÁNSKÝ DEN.  

V rámci tohoto dne měly děti úkoly motivované na indiány, tedy pracovní listy a všechny 

činnosti. Procvičovali jsme uvolňovací cviky s říkankami o indiánech, taneček na počítání, 

četli jsme slabiky, hledali slova s I, počítali jsme a také plnili různé úkoly na orientaci, sílu a 
mrštnost. 
Zpracovala: Mgr. Lenka Budíková 

 
 

Hvězdárna a planetárium Brno 

Dne 12. 11. 2021 se vydaly první a druhá třída do Hvězdárny a planetária Brno na pohádkový 

příběh Se zvířátky o vesmíru. V pohádce se setkali čtyři zvířecí kamarádi na kraji lesa, aby 

prozkoumali hvězdářskou základnu. Protože myšák strávil celý život mezi vědci na hvězdářské 
základně a věděl toho o vesmíru opravdu hodně, vše kamarádům uměl vysvětlit.  

Před filmovým představením si děti prohlédly hvězdnou oblohu, seznámily se s mnoha 

souhvězdími a dozvěděly se nové poznatky o sluneční soustavě.    

 

 
Zpracovala: Mgr. Martina Nakvasilová 
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Výsadba mladých stromků 

Dne 30. listopadu se postupně během celého školního dopoledne vystřídaly všechny děti při 

výsadbě mladých stromků v prostoru za hřbitovem ve Staré Břeclavi. Malé zahradníky 

neodradilo ani již nastupující chladné počasí a akci si užili.  
Zpracovala: Mgr. Šárka Helešicová 

 

 

Recyklohraní 

Dne 3. 12. 2021 se všechny třídy vystřídaly na programu RECYKLOHRANÍ. Děti se naučily 

rozdělit odpadky do kontejnerů podle materiálů na PLASTY – SKLO – PAPÍR – 
ELEKTROODPAD a SMĚSNÝ ODPAD. Procvičily si to hravou formou. 

Naučily se porozumět pojmu RECYKLACE. Na závěr si rozmontovaly maketu pračky a 

jednotlivé díly rozdělily do kontejnerů dle materiálu. 

Průvodkyně programem zodpověděla všechny otázky a s dětmi se rozloučila. 
Zpracovala Mgr. Lenka Budíková 

 

 

Svět skřítků a trpaslíků 
Dne 16. 12. 2021 se vydaly první třídy do 

Městského muzea a galerie Břeclav na vánočně 

laděnou výstavu Svět skřítků a trpaslíků. 

Pohádkové postavičky si děti prohlédly 

v zimních krajinkách, na zahrádkách, u 
vánočních stromků a ty nejvzácnější ve 

vitrínkách. Nechyběli ani hrdinové z Večerníčků 

a to skřítci i Šmoulové. Dále si děti prohlédly 

historické sošky, hrníčky, loutky a skleněné 

figurky. Výstavu doplnily dětské knihy od 

ilustrátora Vojtěcha Kubašty a na závěr si děti 
užily malou výtvarnou dílnu v prostotách 

výstavy.  
Zpracovala: Mgr. Martina Nakvasilová 

 

 

Třídní turnaj v piškvorkách dne 17. 12. 2021 

Na jedno předvánoční dopoledne paní učitelka 

nachystala pro třídu 3. B turnaj v piškvorkách. 

Účastnili se ho všichni žáci a postupně se výhrou na 

spolužáky tři z nich probojovali až do finále, kde byla 

nejúspěšnější žákyně Nikola Horáčková.  
Moc blahopřejeme! 
Zpracovala: Mgr. Šárka Helešicová 
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Vánoční tvoření 

Dne 20. 12. 2021 jsme ve třídě 1. B 

oslavili vánoční svátky dnem plným 

tvoření. Vyrobili jsme si klasický 

voňavý vánoční svícen z jablíčka, 
koření a větviček. Na webových 

stránkách Déčka jsme si poslechli 

vánoční biblický příběh a celý den 

vyvrcholil zpíváním koled a 

samozřejmě rozbalováním 

skutečných dárků od Ježíška pod 
vánočním stromkem. Děkujeme 

maminkám za ochutnávku 

vánočního cukroví a všem rodičům, 

kteří pomáhali Ježíškovi nachystat 

dětem takové dárky, aby se 
nenudily o přestávkách. 
Zpracovala: Mgr. Martina Nakvasilová 

 

 

Vánoční dílny 

Dne 21. 12. 2021 jsme si ve třídě 1. A připomněly, zimní slunovrat a blížící se vánoční svátky. 

Postupně se začínajícím adventem jsme si každý den četli adventní příběhy, plnili jsme 

adventní stezku po škole a vše jsme ukončili čtením vánočních příběhů, zpíváním koled a 
výrobou vánočních dárečků pro rodiče a přáníček.  

Na závěr jsme si rozdali dárečky, které pro děti jednotně připravili rodiče.  
Zpracovala Mgr. Lenka Budíková 

 

 

Vánoční dopoledne třídy 3. B 

Těšení se na Vánoce jsme ve škole společně zakončili dne 21. 12. 2021. Celým dopolednem 

se linula vůně vánočního cukroví od maminek, pomerančů i koření. Děti si vyrobily voňavé 

pomeranče zdobené hřebíčkem, badyánem a skořicí, povídaly si o svátcích, zvycích a zabavily 

se provedením některých vánočních tradic, např. krájením jablíčka a pouštěním lodiček i 

rozdáním drobných dárečků.  
Zpracovala: Mgr. Šárka Helešicová 
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Tříkrálový den 

Dne 5. 1. 2022 jsme spolu s ostatními třídami navštívili kostel, kde v podzemních prostorách 

probíhala výstava betlémů. Pan farář nás provázel a vyprávěl dětem z 1. A o třech králích, 

Kašparu, Melicharu a Baltazarovi.  

Následující den 6. 1., kdy si tři krále připomínáme, jsme si v 1. A udělali projektový den a to 

TŘÍKRÁLOVÝ.  

Děti si opět plnily různé úkoly, seznámily se s posláním tří králů a také si procvičovaly učivo 

(čtení, psaní, počítání). Získaly nové poznatky a naučily se píseň My tři králové . 
Zpracovala Mgr. Lenka Budíková 

 

 

Ptačí hodinka 

V pátek 7. ledna se 3. A a obě páté třídy zapojily do celostátní akce sčítání ptáků na krmítku. 

Děti pod vedením botaničky a amatérské ornitoložky RNDr. Tamary Malinové pozorovaly a 

poznávaly ptáky ornitologickým dalekohledem a zaznamenávaly jejich počet. Kromě brhlíků, 

sýkorek a zvonků byl v okolí krmítka spatřen také krahujec a luňák červený. 
Zpracovala: Mgr. Klára Kepertová 
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Orientace v mapách s profesionální horskou 

průvodkyní 

Ve čtvrtek 13. ledna proběhl ve 3. A projektový den 

navazující na učivo prvouky. Žáci si pod vedením 

profesionální vysokohorské průvodkyně Marie Lollok 

Klementové vyzkoušeli práci s buzolou, pomocí modelů 

vrstevnic počítali výšku kopce a modelovali jeho sklon. 

Na modelu pohoří si vyznačili vlastní cestu a učili se 

určovat světové strany podle slunečního svitu. Děti také 

zajímalo, co musí takový horský průvodce umět a znát, a 

co taková práce obnáší. 
Zpracovala: Mgr. Klára Kepertová 

 

 
Ptačí den 

Dne 26. 1. 2022 byl pro prvňáčky důležitý den. Zapojili se 

do přípravy a realizace PTAČÍHO DNE pro budoucí prvňáčky, tedy děti z MŠ. Děti jsme si obě 

první třídy rozdělily na skupinky a o každou skupinku se starali naši prvňáčci.  

Mezi úkoly, které děti plnily, byly tyto: naučily se spolu vrabčí taneček, poznávaly na chodbě 

ve škole (výstavka fotografií ptáků) jednotlivé ptáky, hledaly v bludišti, jakou se živí ptáčci 

potravou, třídily semínka a procvičovaly si motoriku. 

Na závěr si vyrobily všechny děti obrázek ptáčka s krmítkem. Než se děti rozkoukaly, úkoly 

byly splněné a museli jsme se všichni rozloučit. 
Zpracovala Mgr. Lenka Budíková 

 

 

Celodenní projekt: Ptačí putování dne 27. 1. 2022 

Jendo čtvrteční dopoledne strávili žáci 3. B celé ve znamení ptactva. Jelikož byla v prostorách 

školy nainstalována výstava o různých druzích ptactva žijících v Česku, dostali žáci ke splnění 

úkoly vztahující se právě k tomuto tématu. Měli za úkol si nejprve důkladně výstavu 

prostudovat, poté odpovědět na zadané otázky. Ve třídě si následně celou práci zkontrolovali. 

Pracovali ve skupinkách s velkým zaujetím. Poté nechyběla ani kreativní část spočívající 

v dokreslování chybějících dílků puzzle s motivem ptáků ani různé hádanky a luštěnky plné 

zajímavých informací ze života ptáků.  
Zpracovala: Mgr. Šárka Helešicová 

 

 

Abeceda peněz  
Žáci druhé třídy se v letošním 

roce zapojili do projektu České 

spořitelny, který nese název 

Abeceda peněz a hravou 

formou přibližuje dětem svět 

financí jejich rodičů. Seznámil 
je s tím, odkud se peníze berou 

a proč není dobré nechat 

všechny rodinné úspory 

v hračkářství, co je rodinný 

rozpočet a jak o penězích 
přemýšlejí dospělí.  

Česká spořitelna zajistila 

materiály a 27. ledna za námi 

přijela paní Lenka Krejčířová 

s ukázkovou hodinou, na 

kterou jsme pak navázali v hodinách matematiky.  
Zpracovala: Mgr. Michaela Hromková 
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Bruslení  

Ve dnech 17. 2. 2022 a 3. 3. 2022 si škola zarezervovala prostor na zimním stadionu v Břeclavi 

a všichni žáci si s radostí užili dovádění na ledové ploše.  
Zpracovala: Mgr. Šárka Helešicová 

 

 
Projekt karneval 

Dne 4. 3. 2022 se první třídy rozhodly, že se zapojí do karnevalových hrátek, aby si připomněly 

MASOPUST, FAŠANK neboli OSTATKY. 

Seznámily se s tradicemi předvelikonočních oslav a každé dítě si vymyslelo svůj kostým.  

Aby i žáci školy viděli, co prvňáčci umí, průvodem jsme obě první třídy prošly celou školou 

s nově nacvičenými písněmi o masopustu. 
Zpracovala Mgr. Lenka Budíková 

 

 

Úklid Staré Břeclavi 
Ve čtvrtek 24. 3. 2022 se všichni žáci ZŠ Jana Noháče Břeclav zúčastnili ekologické akce 

Ukliďme Starou Břeclav. 

Ráno děti dostaly rukavice a pytle na 

odpad (věci nám dodala firma Povodí 

Moravy, s.p.). Poté jsme se přesunuli k 

břehu řeky Dyje, který jsme se snažili 
vysbírat od odpadků. Každá třída měla 

vymezeno „své“ úklidové území. 

Podařilo se nám uklidit levý břeh řeky 

Dyje od mostu u cukrovaru až po 

vodohospodářský objekt při odbočce 
na Ladnou. Také jsme sbírali odpadky 

na pěšině od hřbitova k řece Dyji, 

kolem Ladenské strouhy, kolem cesty 

za hřbitovem, celkem asi 5 km cest. 

Nasbírali jsme velké množství 

odpadků, děti pracovaly s nadšením. 
Zpracoval: Mgr. Lumír Reichmann 
 
 

Keramická dílna – výroba dárku pro maminku 

Děti z 3. B využily nabídky SVČ Duhovka Břeclav a pod vedením paní Soni Hoškové vyrobily 

kachlík pro své maminky ke Dni matek. Práce jim šla pěkně od ruky a všechny výrobky se 

jim moc povedly.  
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Zpracovala: Mgr. Šárka Helešicová 

 

 
Návštěva střední školy  

Dne 31. března žáci druhé třídy navštívili Soukromou střední školu manažerskou a 

zdravotnickou v Břeclavi, konkrétně odbornou zdravotní učebnu. Po celou dobu návštěvy se 

nám věnovala paní učitelka Mgr. Jitka Vojtová a studentky a student 3. ročníku, oboru 

Praktická sestra, kteří si pro nás připravili pestrý program. 
Díky vybavenosti učeben se mohli dozvědět něco více o lidském těle a poskytnutí první pomoci, 

což byla témata, která jsme v tomto období probírali v Prvouce.  Vyzkoušeli a seznámili se 

s různými pomůckami a předměty, s kterými se na 1. stupni základní školy setkat 

z pochopitelných důvodů nemohou. Největší úspěch mělo u dětí trakční lůžko, ale i 

fonendoskop, ovládání nemocničního lůžka, ošetření různých úrazů a mnoho dalšího.  

Odcházeli jsme nadšení, plni dojmů a nových zážitků a budeme se těšit na další spolupráci. 
 

 

 

Zpracovala: Mgr. Michaela Hromková 
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Návštěva dětí z MŠ  

V měsíci dubnu se k nám do školy přišly podívat děti z MŠ U Splavu (8. 4.) a z MŠ Hřbitovní 

(20. 4.) Druháci dětem ze školky ukázali, jak se ve škole učíme za pomocí informačních 

technologií. Pracovali společně na interaktivní tabuli, s tablety a včelkami tzv. Bee-Boty, díky 

kterým se žáci učí základům programování. 
 

 
Zpracovala: Mgr. Michaela Hromková 

 
 

Archeopark Pavlov 

13. 4. 2022 byla 4. třída v Archeoparku Pavlov 

na programu Putování s mamutem Tondou a 

sobem Pepou. Na děti čekaly úkoly a soutěže 

uvnitř i venku archeoparku, při nichž sestavily 

příběh, který je seznámil s životem lidí a zvířat 

před 30 000 lety. Vyzkoušely si strategii lovu, 

přivoněly si k louce a určovaly bylinky, neboť 

nejen masem byl živ pravěký člověk. Následoval 

lov na zajíce, u popleteného pračlověka 

zjišťovaly, se kterými předměty se setkávali lovci 

mamutů. Poté si děti vyzkoušely své znalosti, co 

se určování zvířat týče, a pokusily se odhalit, 

které z těchto zvířat mohl pravěký člověk potkat. 

Nakonec jsme prozkoumali stálou expozici lovců 

mamutů. 

Program se nám velmi líbil. 
Zpracoval: Mgr. Lumír Reichmann 
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Velikonoční den 

Dne 13. 4. 2022 si první třídy připravily VELIKONOČNÍ DEN. V rámci tohoto dne se děti 

seznámily s tradičním velikonočním příběhem o strádání Ježíše Krista a o jeho ukřižování. 

Děti si vymalovaly obrázky z výjevů křížové cesty, poslechly si hudební zpracování tohoto 

tématu od různých autorů. 

Všichni se zapojili do tvoření velikonoční výzdoby a ochutnávky velikonočních sladkostí. 
Zpracovala Mgr. Lenka Budíková 

 

 

Přírodovědná výprava do Kančí obory 

Krásné jarní počasí láká k venkovní výuce, a proto se 

třída 3. A ve středu 20. dubna vypravila prozkoumat 

Kančí oboru v doprovodu přírodovědce Filipa Šálka. 

Děti poznávaly jarní byliny a ty jedlé měly možnost 

ochutnat. Dozvěděly se, co je doupný strom, proč se 

nesmí kácet a kdo všechno v něm bydlí. U tůně lovily 

obojživelníky a vodní živočichy a učily se je určovat 

podle určovacích klíčů. 
Zpracovala: Mgr. Klára Kepertová 

 

 

Otevření přírodní zahrady  

Nová přírodní výuková zahrada na pozemku naší 

školy se dočkala slavnostního otevření ve čtvrtek 21. 

dubna. Pro návštěvníky byl připraven zahradní kvíz 

s odměnou, sázení bylinek a občerstvení, které vlastnoručně připravili žáci školy.  

Na pozemku školy nově vznikly dvě venkovní učebny, výukové panely znázorňující nejčastější 

biomy (louka, pole, les, rybník), vyvýšené záhony či meteorologická budka ad. „Zájem více učit 

venku v reálných kulisách našeho světa jsme s kolegou Lumírem Reichmannem, který tu léta 

vede kroužek Ochránců přírody, měli již delší dobu. Město Břeclav nám pomohlo získat na 

tento záměr dotaci ze Státního fondu životního prostředí a tento projekt realizovat,“ vysvětluje 

ředitelka školy Mgr. 

Marcela Minaříková. „V 

zahradě nově můžeme 

žákům přiblížit, jaké jsou 

druhy půd, co je to 

lýkožrout, jaká je denní 

spotřeba vody celé rodiny 

apod. Kromě prvouky 

poskytuje zahrada i 

výborné zázemí na učení 

klasických předmětů jako 

je český jazyk, 

matematika,“ dodává 

Minaříková s tím, že učení 

a pohyb venku je pro 

dnešní děti žádoucí a s 

nadcházejícím jarním 

počasím také velmi 

příjemný. 
Zpracovala: Mgr. Klára Kepertová 
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NEPZ – medvěd hnědý 

26. 4. 2022 proběhl další díl výchovně 

vzdělávacího projektu Nejbohatší ekosystémy 

planety Země. Tentokrát byl pro nás připraven 

program o medvědech na Slovensku. Programu 
se zúčastnili všichni žáci školy. 
Zpracoval: Mgr. Lumír Reichmann 

 

 

Venkovní výuka – Pravěk 

28. 4. 2022 proběhla ve 4. třídě venkovní výuka 

na téma pravěk v jarním lese. V Kančí oboře 

jsme nejprve šli na místo, kde sídlili pravěcí lidé 
a na naučné ceduli jsme o nich zjišťovali 

informace. Poté proběhla hra na lov zvířat a 

poznávání jarních bylin. Ve druhé části výuky 

jsme se usídlili na krásné louce, kde si děti 

mohly vybrat z různých činností – vaření 
zeleninové polévky na ohni, výroba 

provázkového náramku, stavba chýše.  

Po výborném obědě jsme vyrazili domů. 
Zpracoval: Mgr. Lumír Reichmann 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Čarodějnický den 

Dne 29. 4. 2022 si děti v 1. A připomenuly „Pálení čarodějnic“ a k tomuto dni si procvičily 

zábavným způsobem uvolňovací cviky (let čarodějnic), čtení zaklínadel, počítání čarodějnic, 

kotlíků, řešení cifer, různé pohybové dovednosti – hod koštětem, prolézání tunelu, hledání 

skrytých čísel a další. 
Zpracovala Mgr. Lenka Budíková 

 
 

Projektový den mimo školu 

29. dubna žáci druhé třídy navštívili Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, kde nás 

čekala projektová výuka s názvem Voda pro život.  

Žáci se během čtyřhodinového programu seznámili se životem pod hladinou rybníka i jeho 
okolí, mohli si sami vyzkoušet lov drobných živočichů z rybníka, které pomocí klíče a lektorky 

následně zkoušeli určit. Na didaktických pomůckách si prohlédli vývojová stádia komára, 
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skokana nebo vážky. Seznámili se s rybami žijícími v našich rybnících a s živočichy žijícími 

v okolí rybníka.  

V druhé části si vyslechli pohádku o kapce vody, zazpívali písničky, dramaticky ztvárnili různé 

podoby vody a nakonec společně vytvořili koláž ekosystému rybník, kterou si odvezli do školy. 

 
 

 
Zpracovala: Mgr. Michaela Hromková 

 
 

Výuka v lese 
Dne 29. 4. 2022 se vydaly děti 

z 1. B třídy do lesa v Kančí 

oboře, aby prožily výukové 

dopoledne na čerstvém 

vzduchu a užily si jarní 

přírodu. Nejdříve jsme si 
zahráli hry na vnímání lesa 

sluchem a hmatem, děti se 

učily popisovat, co v lese slyší 

a vyjadřovat, jaké různé tvary 

mohou mít stromy nebo jaký 
povrch má jejich kůra. Dále 

jsme si pomocí matematické 

šifry procvičili sčítání a 

odčítání a řešili jsme hádanky 

o zvířatech na statku. Nejvíce 

nadšení bylo u stavění velkého 
domu z větví. Nakonec si děti 

zopakovaly části obličeje a 

vytvořily krásné obrázky obličeje z přírodnin na lepicí čtvrtku. Všechny děti jsem chválila za 

výborné zvládání pravidel chování v lese a počasí se nám také zcela vydařilo. 
Zpracovala: Mgr. Martina Nakvasilová 
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NZM Valtice - vzdělávací program: Krajinou LVA 

Dne 3. května se žáci 3. B vydali autobusem do Valtic. V Národním zemědělském muzeu byl 

pro ně připraven program na téma krajinou LVA. Žáci postupně zrakem i sluchem objevovali 

krásu okolní přírody dělenou na jednotlivé biotopy, zaměřili se na typické rostliny i živočichy 

žijící v daných lokalitách. Se zaujetím poslouchali jejich zvuky a zpěv. Na pracovních listech 

odpovídali na otázky k tématu, vybírali správné odpovědi ze života rostlin a živočichů. 

Vyzdobili si na památku suvenýr ve tvaru ryby dle načerpaných poznatků o jejich zbarvení. 

V závěru vyzkoušeli na vlastní kůži bosou nohou chodník z různorodých přírodních 

materiálů.  

 
Zpracovala: Mgr. Šárka Helešicová 

 

 

Festival IQ Play  

V pondělí 9. května žáci druhé třídy navštívili ve Velkém sálu Městské knihovny Břeclav 

Festival IQ PLAY. Jedná se o putovní hravou výstavu, na které jsou k vidění, ale hlavně k 

vyzkoušení hry a hračky edukativního charakteru, smyslové hračky, Montessori pomůcky, 
dřevěné hračky, logické hry, stavebnice a zvětšeniny her.  

Protože bylo možné vše si vyzkoušet, užili jsme si 2 hodiny plné zábavy. 
Zpracovala: Mgr. Michaela Hromková 
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Venkovní výuka – Pohansko 

9. 5. 2022 proběhla ve 4. třídě venkovní výuka 

na téma Slované, Velká Morava, třídění živých 

organismů. Jeli jsme městským autobusem ke 

Gumotexu, pak už jsme šli pěšky po hrázi 

směrem na Pohansko. Po cestě jsme poznávali 

živé organismy (zvířata, rostliny, houby) a třídili 

jsme je do skupin. Na Pohansku jsme se pak 

věnovali historii Velké Moravy. Nazpět jsme se 

zase vrátili městským autobusem. 

Venkovní výuka se vydařila. 
Zpracoval: Mgr. Lumír Reichmann 

 
 

 
Škola v přírodě – 5. třída, Nesměř u Velkého 

Meziříčí 

V termínu 16.- 19. 5. 2022, se třídy 5. A a 5. B, 

zúčastnily školy v přírodě. Svůj pobyt strávily 

v samotě Nesměř nedaleko Velkého Meziříčí. 

Dětem se líbilo ubytování v původních 
dřevěných chatkách a společné sociální 

zařízení, které je dnes už čím dál méně obvyklé. 

O celodenní programy se jim postaral animátorský tým, který jim pod názvem Robinsonův 

ostrov přichystal mnoho sportovních aktivit i různorodých činností. Součástí večerních 

programů bylo i opékání špekáčků, kolektivní hry a nejvíce očekáváná stezka odvahy. 
Vrcholem školy v přírodě bylo nalezení pokladu, rozdání diplomů a společný odjezd zpět do 

Břeclavi.  
 

  
 

 
Zpracovala: Bc. Alexandra Machovská  
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Exkurze do čistírny odpadních vod 

Dne 17. května žáci druhé třídy navštívili čistírnu odpadních vod v Břeclavi s cílem zjistit, co 

se stane s vodou poté, když si umyjeme ruce nebo spláchneme na toaletě.  

Během této exkurze žáci zjistili, jak prakticky vypadá proces čištění odpadní vody a kam se 

voda po úpravě z čističky vypouští. Dále se dozvěděli, že se jedná o biologicko-mechanické 
čistění a jaké věci do kanalizace nepatří a nesmí se do ní vhazovat. 

Prohlídka, která trvala asi hodinu, nebyla příliš voňavá a během níž nás přepadl i déšť, se i 

přesto dětem líbila.  

 

 

Zpracovala: Mgr. Michaela Hromková 

 
 
Hasík  

Dne 19. května se žáci druhé třídy zúčastnili preventivního programu v oblasti požární 

ochrany a ochrany obyvatelstva. Dvouhodinový program proběhl v tělocvičně naší školy, kde 
se žáci od profesionálních hasičů pana Mgr. Rudolfa Hrdiny a Bc. Rostislava Bernáta 

dozvěděli, co všechno obnáší práce profesionálních hasičů, ukázali si  a předvedli dýchací 

přístroj, který v terénu používají. Poté si připomněli bezplatnou telefonní linku a řekli v čem 

je nebezpečné zneužití tísňových telefonních čísel, co dělat, když hasiči jedou k zásahu a děti 

jsou účastníky silničního provozu, co je to varovný signál a co udělají, když jej uslyší. Dále si 
popovídali o tom, který oheň je „dobrý“ a který oheň je „zlý“ a názorně vyzkoušeli, jak by se 

zachovali, kdyby se v noci probudili a ucítili kouř.  

Nakonec si mohli vyzkoušet i hasičskou výstroj, dostali drobné dárečky a byli pozváni na 

návštěvu stanice jednotky PO v Břeclavi s prohlídkou a ukázkou hasičské techniky. 
Zpracovala: Mgr. Michaela Hromková 
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ZOO Sedlec 

Dne 24. 5. 2022 se vydaly děti z třídy 1. A a 1. B vlakem do malé a poměrně nové ZOO Sedlec 

založené v roce 2005, aby si na vlastní oči prohlédly hospodářská zvířata, o kterých jsme se 

učili. Byli jsme překvapení, o kolik i jiných i exotických zvířat se dokáže tak malá ZOO 

postarat. Našli jsme voliéry s ptactvem, různými savci, primáty i budovu terária a zimoviště 
zvířat. Nejzajímavější byl areál opic, kde jsme mohli sledovat jejich krmení, a velkým 

překvapením byl pro děti obrovský velbloud Omar, jehož línající srst si děti mohly odvést 

domů na památku. 
Zpracovala: Mgr. Martina Nakvasilová 
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Divadelní představení Obušku, z pytle ven 

Dne 26. 5. 2022 se vydaly třídy 1. A a 1. B do kina Koruna v Břeclavi na pohádkové divadelní 

představení Obušku, z pytle ven. Šestičlenný divadelní soubor Julie Jurištové z Prahy 

předvedl dětem klasickou pohádku na motivy K. J. Erbena, tentokrát v muzikálovém 

provedení. 
Zpracovala: Mgr. Martina Nakvasilová 

 
 

Divadelní představení v MŠ 

Dne 26. května jsme přijali pozvání do MŠ Hřbitovní a děti z druhé třídy spolu s kamarády ze 

školky zhlédly divadelní představení Africké pohádky, kdy se černoušek vypravil na sever, do 

Grónska, aby konečně uviděl sníh.  

Pohádku s téměř metrovými loutkami zahrála dvojice herců z divadla Radost z Brna a všem 
dětem se moc líbila. 

 

 

 
Zpracovala: Mgr. Michaela Hromková 

 
 
Slovanské hradiště Mikulčice  

Dne 27. 5. vyrazili žáci obou 3. tříd a 4. třídy autobusem do Mikulčič, kde je čekala prohlídka 

Slovanského hradiště. Zhlédli poutavý výklad spojený s prohlídkou vykopávek a nalezených 

exponátů ze života lidí v období Velké Moravy, dozvěděli se zajímavosti ze života archeologa, 

vyzkoušeli si střelbu lukem na terč a někteří podnikli výstup na vyhlídkovou věž a dostalo se 

jim tak krásného výhledu na celý areál.  
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Zpracovala: Mgr. Šárka Helešicová 

 
 
Areál na vodě  - přírodovědná a sportovní výuka 30. 5. 2022 

Děti z 3. B se vydaly v pondělí 30. května na přírodovědnou vycházku směr Areál na vodě. 

Cestou po hrázi řeky Dyje pomocí atlasů rostlin a stromů ve skupinách určovaly různé druhy 

právě kvetoucích bylin, keřů i dřevin, pojmenovávali nejznámější hmyz a zvyšovaly svou 

tělesnou zdatnost vytrvalostním během a také hodem na cíl. V Areálu na vodě se nasvačily a 

využily ke hře dětské hřiště i taneční podium, kde děvčata trénovala na taneční vystoupení. 

Děti si celé dopoledne báječně užily.  
Zpracovala: Mgr. Šárka Helešicová 

 

 

Bruno family park – oslava dětského dne 

Dne 30. 5. 2022 navštívila téměř celá škola zábavní park Bruno family park v Brně. Tento 

výlet se uskutečnil jako oslava dětského dne, který připadá v kalendáři na následující den. 

Do Brna odjeli žáci spolu s učiteli autobusem od školy. V samotném centru si mohly děti volně 

užívat nabízených atrakcí a vyzkoušet všechny nabízené možnosti. Přístupný jim byl vnitřní i 

venkovní areál po celé dopoledne. Někteří využili i místního občerstvení a zakoupili si nabízené 

suvenýry. Bylo skvělé pozorovat dětskou radost a smích, o který v tento den šlo především.  

Všichni na zpáteční cestu nasedali do autobusu unavení a plní zážitků. 
Zpracovala: Bc. Alexandra Machovská 
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Permonium  
2. června žáci 2. třídy a 3. B vyrazili na školní výlet do Oslavan u Brna, kde se nachází zábavní 

park Permonium.  

Druháci byli rozděleni na 3 skupiny a originální pohádková hra O ztraceném permoníkovi je 

vedla parkem i těžní věží, kde hledali permoníkovy ztracené věci. Odměnou jim na konci hry 

byla permoníkova medaile. 

Třeťáci ve skupinkách a s tabletem v ruce zdolávali jednotlivé nástrahy parku a plnili úkoly, 
které vyčetli z obrazovek rozmístěných po celém areálu. Po úspěšném splnění všech zadaných 

úkolů se všichni sklouzli dolů z těžní věže skluzavkou a obdrželi sošku permoníka. 

Výletní den si všichni moc užili. 
Zpracovala: Mgr. Michaela Hromková a Mgr. Šárka Helešicová 
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Matematická exkurze 

Dne 3. 6. 2022 proběhla plánovaná, žáky 5. A třídy pořádaná matematická exkurze. Vymysleli 

v matematickém kroužku spoustu příkladů, které zakomponovali do křížovek a hádanek, 
spojených s historií a historickými objekty našeho města. Luštiteli a zároveň hosty byli žáci 

z páté třídy z Rakvic. První zastavení bylo v Sadech 28. října. Zde žáci luštili jméno panovníka, 

který založil město Břeclav. Dalším zastavením byl kostel na náměstí T. G. Masaryka. I zde 

děti hádaly tajenku. Ta se nyní vztahovala k historické postavě, které je zdejší kostel 

zasvěcený. Zde na nás také čekala studentka, slečna Jana Nakvasilová, která nás poutavě 

seznámila s historií kostela a následně nás všechny zavedla na kúr kostela, odkud jsme viděli 
krásně celý interiér z výšky. Poslední zastávkou byl břeclavský zámek. Tentokrát děti 

zjišťovaly z příkladu z římských číslic, rok založení zámku. Následně nás čekala prohlídka 

zámecké věže a poutavé povídání pracovníků Muzea Břeclav o historii zámku. Zde naše 

putování Břeclaví končilo. Všech 26 dětí z Rakvic bylo obdarováno malými dárečky města 

Břeclav. Z reakcí dětí hostujících i našich, bylo vidět, že akce byla úspěšná, zábavná, 
procvičily si u ní učivo matematiky a ještě se dověděly nové informace z historie našeho 

okresního města. 
Zpracovala: Mgr. Světlana Čumalová 
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Škola v přírodě  

Ve dnech 6. 6. – 9. 6. 2022 byli 

žáci 4. třídy na škole v přírodě 

v Jedově.  

Hlavním tématem byl středověk. 
Výuka probíhala formou her a 

soutěží.  

Děti získávaly (někdy i ztrácely) 

drahé kameny za zvládnutí 

různých aktivit a také za rytířské 

chování. Pokud se jim podařilo 
získat určitý počet kamenů, byly 

pasovány králem na páže, později 

na panoše, či dokonce rytíře.  

V rámci programu jsme navštívili 

zámek Náměšť nad Oslavou. 
Škola v přírodě se velmi vydařila, 

děti se už těší na příští rok. 
Zpracoval: Mgr. Lumír Reichmann 

 

 

 

Výlet do „Otevřené zahrady“ v Brně 

Ve středu 8. června se třída 3. A vypravila vlakem do Brna 

do Otevřené zahrady. V tomto výukovém centru měli žáci 

možnost vyzkoušet si práci veterináře. Zkušený veterinář 

je naučil, jak zklidnit králíčka, aby mu mohli prohlédnout 

bříško, zuby i uši. Děti si také vyzkoušely, jak chytit slepici 

nebo jak se postarat o ovečky, podívaly se i ke včelám. Po 

výukovém programu si děti užily volný program v zahradě, 

prozkoumaly sílu vodního toku, vyráběly větrnou a 

sluneční energii a nechyběla ani zmrzlina. 

Cestou na nádraží se třída zastavila na Staré radnici, aby 

se podívali na Lednické kolo a Brněnského draka, o 

kterých četli v pověstech. 
Zpracovala: Mgr. Klára Kepertová 

 

 

Preventivní program 

V úterý 14. června měli žáci ve 2. 

třídě dvouhodinový preventivní 

program s názvem Bezpečné 

užívání chytrých telefonů a 

tabletů, který měli pro děti 

připravený lektoři z brněnské 

společnosti Podané ruce.  

Cílem programu bylo jmenovat 

pravidla bezpečného 

každodenního užívání telefonu a 

tabletu, vysvětlení zdravotních 

rizik nadměrného používání, 

jmenování variací trávení volného 

času. 
Zpracovala: Mgr. Michaela Hromková 

 
 
 



Výroční zpráva 2021 - 2022 

 

 

37 

Preventivní program 

V úterý 14. června měli žáci v 3. B dvouhodinový preventivní program s názvem Základy 

bezpečí na internetu přednášený lektorem brněnské společnosti Podané ruce.  

Cílem programu bylo vysvětlit dětem pravidla bezpečného užívání internetu a dalších 

sociálních sítí a upozornit je na rizika spojená s jejich užíváním.   
 

 
Zpracovala: Mgr. Šárka Helešicová 

 
 
Cyklovýlet  

Dne 14. 6. 2022 jeli žáci pátých tříd v rámci hodin tělesné výchovy na cyklistický výlet. Kančí 

oborou se dostali na Janův hrad. Zde byla první zastávka na malé občerstvení. Následně se 

žáci přesunuli přes město Lednice ke chrámu Tří Grácií a k Hubertovu chrámu. Cesta zpět 
byla opět spojená se zastávkou na malé občerstvení. Výlet se vydařil, po celý den svítilo 

sluníčko, všichni přijeli spokojeně zpět do školy.  

 

 
Zpracovala: Mgr. Světlana Čumalová 
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Dopravní výchova 

Dne 15. 6. 2022 se vydaly třídy 1. A a 1. B na dopravní hřiště v Břeclavi, kam děti pozvala na 

výukový program Městská policie Břeclav. Nejdříve si děti v učebně zopakovaly důležité zásady 

bezpečnosti v dopravním provozu i zásady bezpečného chování vůči cizím lidem. Pak si mohly 

prohlédnout policejní auto i další pracovní vybavení městské policie. 
Na vypůjčených kolech nebo koloběžkách si pak mohly trénovat pohyb v dopravním provozu, 

jízdu podle základních dopravních značek – např. hlavní silnice nebo dej přednost v jízdě a 

jízdu podle světelné signalizace. Děti už se těší na další lekci dopravní výchovy s Městskou 

policií Břeclav ve 3. ročníku. 

  

 
Zpracovala: Mgr. Martina Nakvasilová 
 

 

 

Představení taneční školy Actiwity DC 

Dne 21. a 22. 6. 2022 se vydaly obě první třídy, druhá třída a 3. B do Kulturního domu Břeclav 
na taneční představení s názvem Seriály. Každá taneční skupina představovala známý 

televizní seriál. Děti si mohly vyzkoušet, zda seriály poznají a znají jeho název. Také svým 

fanděním pokřikem mohly vybrat vítěznou skupinu. I když přestavení trvalo téměř dvě hodiny, 

bylo pro všechny žáky strhující. 
Zpracovala: Mgr. Martina Nakvasilová a Mgr. Šárka Helešicová 

 

 

Spaní ve škole  
Dne 22. 6. 2022 přenocovali ve škole žáci druhé, třetí a páté třídy. Všichni zúčastnění přišli 

do školy na 17:00, kde si ve svých třídách připravili vše potřebné. Rozložili si karimatky a 

spacáky. Poté se všechny třídy setkaly na školním dvoře, kde proběhla pátrací hra po 

stanovištích, kterou připravila paní učitelka Mgr. Hromková. Následoval volný program a poté 

se děti již rozdělily do svých tříd. K večeři byla přivezena tolik oblíbená pizza. Po osobní 
hygieně se děti uvelebily do svých spacáků a zhlédly promítané filmy. Ranní vstávání bylo 

příjemné, nikoho nečekala cesta z domu, za to byla v jídelně připravena bohatá snídaně a čaj 

o který se postarala paní kuchařka.  
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Školní výlet Národní zemědělské muzeum Valtice 

Dne 23. 6. 2022 se vydaly třídy 1. A a 1. B autobusovou linkou na školní výlet do Valtic. 

V Národním zemědělském muzeu jsme se společně s paní průvodkyní rozhlédli po krajině 
Lednicko-valtického areálu, poznávali jsme prostřednictvím nové expozice její jedinečnou 

přírodní pestrost, živočichy, rostliny i kulturní památky. Učili jsme se rozpoznávat zvířata 

podle zvuku a poznávali jsme podvodní svět zdejších rybníků a řeky Dyje. Ve velkoobjemových 

akváriích jsme si detailně prohlédli typické ryby pro tuto oblast. 

Díky pestrému programu jsme si mohli uvědomit, v jak krásném a na přírodu bohatém 
regionu žijeme. 

 

 
Zpracovala: Mgr. Martina Nakvasilová 
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Pasování rytířů a rytířek do čtenářského řádu 

Dne 29. 6. 2022 navštívily naši školu paní knihovnice Piškulová a královna ABECEDA, aby 

žáky 1. tříd pasovaly do rytířského řádu čtenářů. 

Co tomu předcházelo? Každý měsíc prvňáčci navštěvovali knihovnu v knihovnických lekcích 

a plnili rozličné úkoly, které připravovala paní knihovnice. Při červnové návštěvě děti čekaly 

3 zkoušky.  

Musely uhodnout pohádkové bytosti, prokázat znalost čtení a psaní a nakreslit vlastní erb. 

Třídy dostaly klíče od písmenkového království a všichni žáci mohli být pasováni do 

čtenářského řádu. 

Pasování předcházel krátký program, který si děti připravily. Celé odpoledne se vydařilo a děti 

i rodiče si spolu prožily pěkné vydařené odpoledne. 
Zpracovala Mgr. Lenka Budíková 

      
 
 

Knihovnické lekce třídy 3. B 

Během celého školního roku se žáci 3. B účastnili knihovnických lekcí na téma: pohádky, 

ptačí putování a přísloví. Paní knihovnice si pro ně vždy připravila naučný program naplněný 

novými informacemi, kvízem nebo šipkovanou po celém prostoru knihovny i pracovní listy 

shrnující dané téma.  

Dětem se návštěvy knihovny moc líbí a těší na pokračování v příštím školním roce. 

 

 
Zpracovala: Mgr. Šárka Helešicová 

 
 

 

8.3 Soutěže  
 

Výtvarná soutěž „Každé srdce má své jméno“ 

Žáci třetích a pátých tříd se v letošním školním roce zúčastnili celostátní výtvarné soutěže. 
Vyhlásila ji Základní škola a mateřská škola Ježov. 

V průběhu měsíce března a dubna tvořily trojice žáků svá srdce o rozměru 1x1 m. Téma bylo 

dáno „Minulost, přítomost, budoucnost,…“. Cílem soutěže bylo vrátit děti do skupinových 

prací a práce v kolektivu po loňském roce, kdy děti trpěly distanční výukou a chyběl jim jejich 

vzájemný kontakt. 

Žáci naší školy zvládly vytvořit celkový počet patnácti srdcí, která jsme převezli do Ježova. 
V celostátním kole se konkrétní srdce z naší školy neumístila. Žáci měli ale radost ze 

samotného zapojení, které přispělo k vytvoření dlouhého řetězce všech srdcí v rámci České 

republiky. 
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Výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“ 

V měsíci únoru se žáci třetí a páté třídy zapojili do již 48. ročníku soutěže vyhlášené OSH 

ČMS. Měli za úkol nakreslit, jak si představují zásah hasičů u jedné z mnoha situací, kde tato 

záchraná složka zasahuje.  
Řada dětí sáhla pro inspiraci v nedávné katastorfické situaci – průběhu tornáda na jižní 

Moravě. Jiní zvolili pro svůj obrázek požár, dopravní nehodu nebo záplavy. 

Ve školním kole se vybraly tři práce, které byly v březnu odeslány do krajského kola. 

V krajském kole se žádná z prací naší školy neumístila. 

 

 
Logická olympiáda 

I v letošním školním roce jsme se zúčastnili Logické olympiády, která je pořádána Mensou 

České republiky a je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a 

kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování 

a pohotového rozhodování.  
Žáci z naší školy soutěžili ve 2 kategoriích 

Kategorie A2 – žáci 2. třídy - ve dnech 22. – 28. října 

Kategorie A – 3. - 5. třída – ve dnech 1. – 7. října  

Do soutěže se zaregistrovalo z naší školy 25 žáků (14 žáků z druhé třídy, 5 žáků ze třetí třídy 

a 1 žákyně z 5. třídy. Test nakonec vypracovalo 20 z nich. 

Nejlépe si vedli ze 2. třídy Matěj Pavláček, Tomáš Řezáč a Dorota Těšitelová , ze třetí třídy 
Adéla Foldýnová. 

Do krajského kola nikdo nepostoupil. 

 

 

Výtvarná soutěž   
Žáci druhé třídy se v měsíci dubnu zapojili do 2. ročníku výtvarné soutěže s dopravní 

tématikou, která byla určena pro žáky I. – III. tříd břeclavských základních škol pod záštitou 

starosty Svatopluka Pěčka a krajského koordinátora BESIP. 

V letošním roce bylo do soutěže zasláno celkem 52 obrázků a naši žáci byli úspěšní stejně 

jako vloni. Odbornou porotou byly vybrány tři z pěti námi zaslaných obrázků. 

30. května si na dopravním hřišti převzali ocenění tito žáci: 
Dorota Těšitelová – 2. místo v kategorii II. třída 

Veronika Kolínková – 3. místo v kategorii II. třída 

Tomáš Řezáč – cena starosty města Břeclav 
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Fotbalový turnaj McDonald’s Cup: Okrskové kolo 

Dne 19. 4. 2022 se žáci všech našich tříd zůčastnili okrskového kola fotbalového turnaje 

McDonald’s Cup. Tento turnaj škol se konal dopoledne na stadionu TJ Lokomotiva Břeclav. 

Počasí bylo spíše aprílové, chvíli lehce pršelo, chvíli svítilo slunce. Kromě naší školy se turnaje 

zůčastnily další školy z Břeclavi a blízkého okolí. Turnaj byl rozdělen na dvě kategorie a to 
mladší (1.-3. třída) a starší (4.-5. třída). Děti turnaj velmi bavil a užívali si ho. Žáci mladší 

kategorie vybojovali 3.-4. místo společně se ZŠ Lanžhot. Byli lehce zklamaní, ale těší se na 

příští rok. Žáci starší kategorie vybojovali 1.-2. místo společně se ZŠ Slovácká a postoupili tak 

do okresního finále. 

 
Fotbalový turnaj McDonald’s Cup: Okresní finále 

Dne 4. 5. 2022 se žáci 4. a 5. tříd zúčastnili okresního finále fotbalového turnaje McDonald’s 

Cup v kategorii starších (4.-5. třída). Tento turnaj škol byl pokračováním okrskového kola a 
sešly se zde nejlepší základní školy z okresu Břeclav. Turnaj se konal dopoledne na stadionu 

TJ Lokomotiva Břeclav. Počasí bylo krásné, teplé, slunečné. Děti se často polévaly vodou. 

Z dětí bylo cítit už větší napětí a strach jestli postoupíme dále. V náročných zápasech jsme 

porazili všechny ostatní školy včetně Slovácké a jako nejlepší škola v okrese jsme postoupili 

do krajského finále v Brně. Vypukla euforie a při vyhlášení jsme dostali diplom, zlaté medaile, 
pohár a batůžky. 

  

 

 

Fotbalový turnaj McDonald’s Cup: Krajské finále 
Dne 11. 5. 2022 se žáci 4. a 5. tříd zúčastnili krajského finále fotbalového turnaje McDonald’s 

Cup v kategorii starších (4.-5. třída). Tento turnaj škol byl pokračováním okresního finále a 

sešly se zde nejlepší základní školy z jihomoravského kraje. Turnaj se konal dopoledne na 

hřišti Fotbalové centrum Brno v Brně-Tuřanech. Z Břeclavi jsme jeli do Brna vlakem a poté 

jsme se přesunuli autobusem MHD k hřišti. Hrálo se na hřišti s umělým trávníkem, na což 

naši žáci nebyli zvyklí. Počasí bylo slunečné a velmi teplé. Černá guma na umělce byla 
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rozpálená a děti trávily přestávky ve stínu. Hned při prvním zápase bylo poznat, že jsou tu 

školy o level lepší a zápasy byly náročné. Děti bojovaly až do konce a sáhly si na dno svých 

sil. Z osmi zúčastněných týmů jsme nakonec vybojovali 4. místo. Na vyhlášení jsme dostali 

diplom a časopisy ABC. Ceny předával i Petr Švancara. 

 

 

 
Atletické závody Olympiáda Břeclavských škol 2022 

Dne 27. 6. se žáci naší školy zúčastnili Olympiády Břeclavských škol. Celkem se zúčastnilo 

34 žáků naší školy. Tyto závody byly rozděleny po ročnících a také podle pohlaví. Takže mezi 

sebou soutěžily například dívky druhých tříd. Každá disciplína se pak vyhodnocovala zvlášť. 

Disciplíny byly čtyři a sice: 60 m běh, hod krikeťákem, skok daleký a vytrvalostní běh. Počasí 
bylo opravdu letní a horké. Zázemí měly všechny Břeclavské školy na tribuně a odtud žáci 

chodili na jednotlivé disciplíny. Závody naše žáky bavily, rádi se účastnili. Mnozí z nich však 

měli strach z vytrvalostního běhu. Někteří kvůli tomu vytrvalost úplně vynechali. Jinak žáci 

bojovali statečně a někteří ukořistili i medaili. Což je v takové konkurenci jednotlivců 

obdivuhodné. Někteří naši žáci dokázali získat dokonce dvě medaile. Bohužel Lucie z 5.A 

nedoběhla vytrvalostní běh kvůli zraněné achylovce, která ji trápí už delší dobu. 
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8.4 Akce školní družiny 
 
Činnost ŠD vycházela ze ŠVP pro školní družinu, celoročního projektu a měsíčních plánů. 

 

Z družinových akcí: 

V průběhu školního roku proběhlo několik námětových týdnů či dnů. 

 
Během školního roku jsme se zaměřili na společnou komunikaci, vhodné chování mezi dětmi, 
četbu knih, výtvarnou činnost a častý pobyt venku na školním hřišti. U veškerých činností 

jsme dbali na plnění cílů pro dané období a také na bezpečnost žáků. Pravidelně probíhaly 

komunitní kruhy, které dětem pomáhaly naučit se lépe vyjadřovat svůj názor a dokázat 

naslouchat druhým. 

Děti byly vedeny k šetrnému zacházení s majetkem, samostatnosti, vzájemné spolupráci při 

řešení problémů, k upevnění hygienických návyků a správnému stolování.  
 

 

Zvířátka na statku 

V měsíci září jsme v rámci projektového dne navštívili zvířátka na nedalekém statku.  Na 

statku jsme viděli mnoho zvířat, byla mezi nimi i zvířata, které některé děti znaly jen 
z obrázků. Pro všechny to byl velký zážitek. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Halloween 

Ve školní družině jsme si společně s dětmi udělaly „Halloweenské odpoledne“ plné 

čarodějnických úkolů a her. Z papíru si děti vyrobily dýně, pomocí textilních materiálů zase 

svoje strašidelné duchy a nakonec jsme na zahradě naší školy absolvovaly „Čarodějnickou 
stezku“ při které děti plnily mnoho záludných úkolů. 
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Podzimní tvoření 

Na vycházce kolem školy jsme si nasbírali přírodniny, které nám posloužily k výrobě ježků 

z šišek a zvířátek z kaštanů. Výrobky jsme využili k výzdobě prostor školní družiny. 

 

 
 

 

Návštěva betléma 

Předvánoční čas jsme si krátili vycházkami po 

okolí, kde jsme obdivovali vánoční výzdobu 

domů. Nejvíce se nám líbila procházka k 
nedalekému betlému, kde jsme dali dopis pro 

Ježíška, který jsme si předem připravili ve 

školní družině.  

 

 
 

 

 

Vánoční dílničky 

Před Vánocemi jsme měli mnoho práce s přípravou vánočních ozdob, kterými jsme si nazdobili 

vánoční stromeček ve školní družině. S láskou děti vyráběly vánoční přáníčka a drobné 
dárečky pro svoji rodinu. 
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Tři králové 

Vyprávěli jsme si „Legendu o třech králích“, kteří navštívili Ježíše krátce po jeho narození 

v městě Betlémě a přinesli mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Poté děti výtvarně ztvárnily tyto 

mudrce. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Karneval 
Přípravy na karneval začaly vlastnoruční výrobou karnevalových masek. Po představení 

jednotlivých masek již mohl začít průvod a taneční zábava. Odpoledne plné tance, soutěží a 

her se velmi vydařilo. 

 

 

 

Ptačí den 
V rámci projektového dne „Ptačí den“ jsme plnili mnoho úkolů. Děti soutěžily v poznávání 

hlasů ptáků, opakovali si, kteří ptáci u nás přezimují a kteří odlétají na jih a jak se starat a 

čím krmit ptáčky v zimě. Naplnili jsme krmítka pro ptáčky nejen na školním hřišti, ale i 

v nedalekém okolí školy. 



Výroční zpráva 2021 - 2022 

 

 

47 

Velikonoční tvoření 

V měsíci dubnu žila naše družina přípravami na Velikonoce. Děti vyráběly velikonoční 

kuřátka, zápichy do květináčů a barvily vajíčka. Připomněli jsme si také velikonoční zvyky a 

tradice. Nechybělo ani povídání o tom, jak děti prožívají Velikonoce doma. 

 

 

Den země 

V projektovém „Dnu země“ jsme určovali, co naší planetě škodí, vysvětlili jsme si, co znamená 
slovo „recyklace“ a naučili jsme se správně třídit odpad. 

 

 

 

 

Povolání 

Co je to povolání?  Jaké známe povolání? Jaké 

povolání mají naši rodiče? Jaké pomůcky 
potřebují k výkonu svého povolání? Na tyto 

otázky jsme se snažili společně odpovědět 

v projektovém dnu nazvaném „Povolání“.  

 

Den dětí 

Den dětí jsme oslavili sportovním odpolednem 
v tělocvičně. Děti se rozdělily do dvou družstev, 

které bojovaly proti sobě v několika disciplínách. 

Nejvíce se dětem líbil skok v pytli, chůze na 

chůdách a běh přes překážky. Za své sportovní 

výkony se vítězi staly všechny děti a byly 
odměněny drobnými dárečky. 
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 

ČŠI 
 

Poslední kontrola ČŠI proběhla v únoru 2021, která byla zaměřená na způsob a vedení 

distanční výuky. Skládala se z hospitace v online hodinách ve všech třídách, následně 

z rozhovoru a rozboru hospitace s každým pedagogem, pak i vedením školy. Součástí bylo i 

dotazníkové šetření. ČŠI hodnotila úroveň vedení distanční výuky výborně, ocenila 

individuální působení a pomoc problémovým žáků nebo žákům s PO. Doporučila zaměřit se 

na efektivnější hodnocení žáků. 

 

 
10. Základní údaje o hospodaření školy 
 
10. 1 Náklady, výnosy, HV, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 

 

Náklady celkem           15 453 193,01 Kč                

z toho vybrané 

materiál    1 040 035,55 Kč 

energie        290 108,01 Kč 

opravy        164 578,28 Kč 

služby a ostatní náklady          438 188,30 Kč 

mzdy včetně odvodů           12 319 591,00 Kč 

odpisy a drobný dl. majetek     418 586,85 Kč 

 

Výnosy celkem           15 825 774,92 Kč                     

z toho vybrané 

dotace MŠMT            13 301 596,00 Kč 

provoz     1 530 000,00 Kč 

Šablony                 147 658,00 Kč 

Ostatní výnosy      711 200,20 Kč 

 

Hospodářský výsledek činil    372 581,91 Kč                     

 

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření: (viz příloha č. 2) 

- převod do rezervního fondu ve výši  342 581,91 Kč 

- převod do fondu odměn ve výši     30 000,00 Kč 

 

 

10. 2 Čerpání účelových dotací 

Provozní dotace Město Břeclav      1 530 000 Kč 

Přímá dotace  MŠMT    13 301 596 Kč 

 

 

10. 3 Mzdové náklady     

Hrubé mzdy:   9 363 597 Kč 

OON:         74 288 Kč 

Náhrady prac. nesch.       72 457 Kč 

SP:    2 323 407 Kč 

ZP:       845 842 Kč 
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Průměrný plat:  

Pedagogičtí pracovníci 50 843 Kč 

Nepedagogičtí pracovníci  31 662 Kč 

Pracovníci školní jídelny 23 433 Kč 

Asistenti pedagoga  31 361 Kč 

Vychovatelé v ŠD  45 001 Kč 

 

 

10. 4 Komentář k přehledu o plnění rozpočtu 

Provoz a činnost ZŠ byla financována jednak zřizovatelem školy, který hradí investiční a 

provozní náklady – topení, údržba, čisticí prostředky, telefony, služby pošt a peněžních 

ústavů, DDHM, materiál na opravy, kancelářský a ostatní materiál, cestovné, revize, odvoz 

odpadu, a jednak MŠMT prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který 

rozepisuje prostředky na neinvestiční výdaje (platy, odvody a věcné výdaje, vztahující se 

k základnímu vzdělávání) ve formě závazného rozpočtu školy. Současně škola přijímá úplatu 

od zákonných zástupců ve výši 100 Kč měsíčně na provoz ŠD. 

 

Plnění rozpočtu probíhalo v souladu se schváleným závazným ukazatelem rozpočtu od 

zřizovatele, stejně tak byl plněn státní rozpočet v souladu se schváleným rozpočtem a jeho 

změnami.  

 

 

10. 5 Péče o spravovaný majetek 

Investiční činnost – v roce 2021 byl pořízen investiční majetek Kopírka Canon za 48 399 Kč, 

Konvektomat Retigo za 227 782 Kč, Lupa Wedo pro slabozrakého žáka za 90 000 Kč. 

Opravy a udržování – malování třídy a chodby, malování školní kuchyně, oprava příjezdové 

cesty na školní dvůr v hodnotě 359 282 Kč. 

Pořízení majetku: 

- pro vzdělávání dětí nové Tablety Samsung Galaxy   131 509 Kč 

- nabíjecí boxy na tablety        19 980 Kč 

- pro třídní učitele nové katedry       38 750 Kč 

- skříňka na dobíjení NB    26 383 Kč  

- do kanceláře nový pracovní stůl       19 115 Kč 

- do školní kuchyně výdejní a objednávkový terminál     72 963 Kč 

- do školní kuchyně nová chladnička                           39 919 Kč 

- ukládací skříňky na chodbu       74 535 Kč  

- na školní dvůr sekačka na trávu               7 412 Kč 

- automatické dávkovače soli k myčce a konvektomatu  21 598 Kč 

 

Celkem    452 144 Kč 

 

Inventarizace byla provedena na základě ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů a vyhlášky 410/2009 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení 

výše uvedeného zákona pro vybrané účetní jednotky, vyhlášky č.270/2010 Sb. o inventarizaci 

majetku a závazků a Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které 

vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. 

Při provádění inventur bylo postupováno podle plánu inventur, který byl včas zpracován a 

schválen ředitelkou školy. Pravidelná inventarizace byla provedena v souladu s výše 

uvedenými předpisy, vnitřní směrnicí a plánem inventur. Zjišťování skutečného stavu 

majetku bylo provedeno přepočtem fyzicky dle místních seznamů. Inventura pokladní 
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hotovosti byla provedena přepočítáním poslední pracovní den kalendářního roku za 

přítomnosti ředitelky školy a asistentky. 

 

 

10. 6 Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 

V rámci doplňkové činnosti škola nabízí prostory k pronájmu za účelem zájmových 

pohybových aktivit a dále přípravu svačinek.   

 

 

10. 7 Peněžní fondy 

Tvorba a čerpání peněžních fondů organizace probíhá v souladu se zákonem stanovenými 

podmínkami.  

 

V roce 2021 jsme čerpali: 

• Fond FKSP, který se tvoří odvodem 2% z hrubých platů zaměstnanců školy. Čerpání 

proběhlo dle vnitřní směrnice. 

• Fond odměn, který je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření. Fond nebyl využit. 

• Fond rezervní byl čerpán ve výši 6 947,21 Kč. 

• Fond investic je tvořen z odpisů. Finance použity na pořízení konvektomatu Retigo, 

kopírky Canon. 

 

Všechny fondy jsou plně kryté peněžními prostředky na bankovním účtu organizace. 

 

10. 8 Pohledávky a závazky 

Celkový objem pohledávek k datu 31. 12. 2021 činil 2 460 Kč. Jedná se o pohledávky z titulu 

účtování stravného strávníkům za měsíc 12/2021. 

Celkový objem závazků ke dni 31. 12. 2021 činil 34 066,61Kč. 

Všechny závazky byly z důvodu doručení faktury poštou po datu splatnosti faktury a byly 

v měsíci lednu uhrazeny. 

 

  

11. Výroční zpráva o poskytování informací  
podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za 

období školního roku 2021/2022 

 
a) Celkový počet písemných žádostí o informace:    55    

                                    

Z toho: 

Hodnocení žáka na žádost OSPOD        2                                                         

Dotazníky a hodnocení PPP Břeclav, PPP Hodonín, PPP Tišnov  14 
Dotazník a hodnocení žáka SPC Brno       3                                                                              

Kopie katalogového listu žáka při přestupu na jinou školu   32  

Žádost Policie ČR        4      

 

b) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0  

 

c) Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 

0  

 

d) Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0  

 

 
 
V Břeclavi dne 26. září 2022      Mgr. Marcela Minaříková 



Sumář žáků ve školním roce 2021/2022 30.09.2021 Příloha č. 1

Výuka cizího jazyka Výuka náboženství

Třída Dívky Chlapci Celkem AsP Třída AJ NJ Celkem Třída Celkem

1. A 6 8 14 jeden opakujíci 1. A 1. A

1. B 6 8 14 1. B 1. B

2.A 8 17 25 AsP 2.A 25 25 2.

AsP 0 0

3. A 10 7 17 AsP 3. A 17 17 3. A

3. B 11 6 17 3. B 17 17 3. B

4. 4 15 19 4. 19 19 4. 

0 0

5.A 8 7 15 5.A 15 15 5. A

5.B 4 11 15 5.B 15 15 5. B

Celkem 57 79 136 Celkem 108 0 108 Celkem 0 v % 0,0

Průměr tř. 7,13 9,88 17,00

% 41,9 58,1

Sumář žáků ve ŠD Nově příchozí žáci Žáci, kteří odešli

ŠD 1. odděl. 2.odděl. Celkem Jméno třída datum Jméno třída datum

1. 26 26 Skokan Karel 4. třída 01.11.2021 Krause Tomáš 3.A 31.08.2021

2. 16 16 Kaňová Ema 1. B 31.01.2022

3. 11 11 Ištván Jaroslav 3. 31.01.2022

4. 1 1

5. 0 54

Chlapci celkem 32

Dívky celkem 22

Počet žáků dojíždějících 3 Ladná 2x Počet ze spádových oblastí - 18 (1. A - , 1. B - , 2. tř. - 3, 3.A - 2, 3.B - 1, 4. tř. - 3, 5.A - 3,)

Kostice 1x


