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Obecně, vybavenost školy
Základní škola Jana Noháče v Břeclavi je škola neúplná a je zařazena do sítě škol
rozhodnutím MŠMT ze dne 27. října 1996. Avšak škola má jiţ svoji dlouholetou tradici –
byla zaloţena v roce 1869 a do dnešního dne je jednou z úspěšnějších ve městě Břeclav.
Město Břeclav je součástí Lednicko – valtického areálu (LVA).
Budova školy má celkem tři části. Jednu část tvoří tělocvična, školní jídelna
(kapacita jídelny je pro 60 sedících strávníků, cca 120 je celkový počet pravidelných
strávníků ţáků a 19 zaměstnanců školy pro školní rok) a dvě oddělení školní druţiny.
Druhou část tvoří spojovací chodba s prostory, které dříve slouţily jako byt školníka, a ve
třetí je hlavní budova školy. Ta je tvořena z přízemí, jednoho patra 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 nichţ jedna slouţí zároveň jako druhé oddělení školní druţiny a dva
kabinety (kabinet pro učebnice a spisovnu školy, kabinet s učebními pomůckami). V prvním
patře školy se nachází sborovna, kancelář hospodářky školy, ředitelna školy, počítačová
učebna a tři kmenové třídy, další kmenová třída se chystá ve druhém oddělení ŠD, která se
nachází v části školní jídelny a tělocvičny.
Dne 3. prosince 2009 jsme si připomněli 140 let zaloţení ZŠ Jana Noháče 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 ZŠ Břeclav, Školní 16
dne 5. prosince 1994. Od 1. ledna 1995 přešla jako jedna z prvních základních škol do
právní subjektivity.
Ve školním roce 2013/2014 ji navštěvovalo132 ţáků, kteří se učili v 7 třídách. Dvě
oddělení školních druţin navštěvuje 50 ţáků. Škola je plně a moderně vybavená.
K modernizaci školy přispělo také zapojení školy do projektu EU Peníze školám. Čerpání
dotace z EF (celkem 970 769,0 Kč) proběhlove dvou fázích. Obě finanční částky jsou jiţ
vyčerpány. V únoru 2014 byl projekt EU – Peníze školám ukončen. První část finanční
dotace škola vyuţila k nákupu IT. Pedagogičtí pracovníci byli vybaveni notebooky, které jim
slouţí k vytváření šablon a zároveň ke zkvalitnění práce s ţáky. Další finanční část dotace
byla vyuţita na modernizaci tříd. Ve třídách byly vyměněny staré tabule za moderní
interaktivní, které mají keramický povrch, na který se dá psát křídou nebo fixy. Tabule je
propojena s notebookem a dataprojektorem, coţ umoţňuje pedagogovi vést moderní výuku.
Druhá část dotace byla čerpána na zlepšení individuální výuky hlavně ve čtenářské
gramotnosti ţáků a anglického jazyka. Nemalou finanční částí byla pokryta tvorba šablon.
Při tvorbě šablon se pedagogové zaměřili na prohloubení učiva o kraji, ve kterém ţáci ţijí,
poznávání přírody a výuky cizího jazyka (především angličtiny).
Nejenom ve třídách se vybavení – nákup nových ţákovských lavic a ţidlí, ale i školní
jídelna postupně obnovuje a renovuje své zařízení. K vaření obědů nyní slouţí nový
konvektomat a myčka na nádobí. K dohřívání polévek pak elektrická stolička.
Přehled tříd a třídních učitelů
Počty ţáků v jednotlivých třídách – viz příloha č. 6
1. A třída
1. B třída
2.třída
3. třída
4. A třída
4. B třída
5. třída

Mgr. Lenka Budíková
Mgr. Lumír Reichmann
Mgr. Světlana Čumalová (pro dlouhodobou nemoc ji zastupovaly Mgr.
Kokorská, Mgr. Nakvasilová)
Mgr. Antonie Procházková
Mgr. Marie Havlíčková (zástup za Mgr. Nakvasilovou – RD)
Mgr. Michaela Hromková
Mgr. Marcela Minaříková

Asistentky pedagoga –

Helena Vladárová, Bc. Leona Hrabalová
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Během školního roku přibyly do tříd (1. B, 4. třída) dvě asistentky pedagoga. Jedna pracuje
od února 2014 v první třídě u ţáka s ADHD, druhá od září 2013 u ţáka 4. třídy
s Aspergerovým syndromem.
Ve škole pracovala dvě oddělení školní druţiny pod vedením paní vychovatelky Miroslavy
Předínské a paní vychovatelky Mgr. Světlany Varmuţové. Počet ţáků ve školních druţinách
je 50. V současné době nemá škola moţnost rozšířit počet míst v ŠD. Pokud do ŠD nejsou
přijímáni ţáci, jejichţ zákonní zástupci jsou na rodičovských dovolených, počet míst je
dostačující. Do školní druţiny však nejsou přijímáni ţáci 4. a 5. tříd, ţáci třetích tříd jen ve
výjimečných případech.

Školská rada
Školská rada se sešla v tomto školním roce celkem dvakrát a na jejich programu se
neobjevily případy, které by byly váţnějšího rázu. Ředitelka školy na vyzvání předsedkyně
rady podala zprávu o chodu školy, opravách na škole a o problémech v chování ţáků a
přístupu rodičů k jejich vzdělávání.
Ve školské radě pracují v níţe jmenované sestavě
2 zástupci za zřizovatele:
Ing. Jiří Rufer, Fintajslova 36, Břeclav 690 02
Ing. Darina Štollová, Gen. Šimka 112, Břeclav 690 03
2 zástupci za pedag. kol.

Mgr. Marcela Minaříková, U Jánského dvora 30, Břeclav 3
předsedkyně školské rady
Mgr. Lumír Reichmann, Druţstevní 20, Břeclav 3

2 zástupci za rodiče

Mgr. Kateřina Dominiková, Za Kasárnami 27, Břeclav 3
Jana Veverková, Na Pěšině 26 A, Břeclav 3

Školská rada v tomto sloţení byla zvolena na období listopad 2011 – říjen 2014.
V následujícím školním roce 2014/2015 budou probíhat volby do školské rady.

Plenární schůze a třídní schůzky,
která se konala dne 17. 9. 2013, se zúčastnilo celkem 76,7% rodičů (coţ je o cca 20%
více neţ vloni), 82,7% (coţ je o cca 14% více neţ vloni) se zúčastnilo třídních schůzek.
Během školního roku probíhají individuální konzultace mezi třídními učiteli a zákonnými
zástupci ţáků a to na základě ţádosti zákonných zástupců.
Účast na třídních schůzkách dne 17. 9. 2013
1. A třída
93,8 %
1. B třída
88,2 %
2. třída
90,5 %
3. třída
76,0 %
4. A třída
83,3 %
4. B třída
93,3 %
5. třída
61,9 %
Personální obsazení
Na ZŠ Jana Noháče pracuje celkem 12 pedagogických pracovníků (dvě pedagoţky
mají VŠ spec. ped.) z toho dvě vychovatelky ŠD, 2 asistentky pedagoga a 1 ředitelka školy.
Výuka na škole probíhá na základě 100% kvalifikovanosti pedagogů.
Na úseku správních zaměstnanců pracuje jeden školník, tři uklízečky, jedna
hospodářka školy, která zároveň pracuje i jako administrativní pracovnice pro ŠJ a dvě
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kuchařky ve školním stravování. Od září školního roku 2013/2014 pokračuje dlouhodobá
pracovní neschopnost pana Skoumala, která trvala aţ do 31. 7. 2014. Na jeho místě nadále
pracoval pan Čumalo, který setrval aţ do 31. srpna 2014. Od srpna 2014 vypsala ředitelka
školy konkurz na místo uklízečky a školníka. K dispozici byl byt 3+1. Bohuţel, o místa
projevilo zájem spousta uchazečů, ale jenom proto, ţe kaţdá přihlášená dvojice chtěla těmito
místy vyřešit svoji bytovou situaci. Ředitelka školy proto odstoupila od hledání manţelské
dvojice, seznámila s tímto faktem i zřizovatele školy, který s koncepcí ředitelky souhlasil, a
vyhlásila konkurz na domovníka/domovnici školy. Část úvazku by byla řešena tzv.
hodinovým manţelem. Jedná se o pana Machovského, který se jiţ na různých opravách ve
škole podílel.

Pedagogičtí pracovníci:
















Mgr. Lenka Budíková
na dobu neurčitou, celý úvazek – nástup 26. 8.
2013
Mgr. Světlana Čumalová na dobu neurčitou, celý úvazek
Mgr. Michaela Hromková na dobu neurčitou, spec. pedag., celý úvazek
Mgr. Marie Havlíčková
na dobu určitou, zástup za RD Mgr. Nakvasilové
Mgr. Iva Karlínová
ředitelka školy, jmenovaná do funkce dne 1. 8.
1994, celý úvazek, výchovný poradce, metodik pro prevenci soc. - pat. jevů,
od 1. srpna 2012 (z důvodu změny školského zákona) potvrzena ve funkci na
dobu určitou - 6 let – do 1. srpna 2018
Mgr. Marcela Minaříková dobu neurčitou, celý úvazek, ICT
Mgr. Antonie Procházková na dobu neurčitou, speciální pedagog, celý
úvazek
Mgr. Lumír Reichmann
na dobu neurčitou, celý úvazek
Miroslava Předínská
pedagoţka, na dobu určitou, úvazek 0,182
Mgr. Světlana Varmuţová pedagoţka, na dobu určitou, úvazek 0,0227
Mgr. Miroslava Klímová
asistent pedagoga, úvazek 0,5, (2. 9 2013 do 7.
10. 2013)
Bc. Nikola Fikrová
asistent pedagoga, úvazek 0,5, (11. 10. 2013 do
29. 11. 2013)
Helena Vladárová
asistent pedagoga, úvazek 0,5, na dobu určitou
(od 2. 12. 2013 do 30. 6. 2014)
Bc. Leona Hrabalová
asistent pedagoga, úvazek 0,5, na dobu určitou
(od 23. 1. 2014 do 30. 6 2014)

Bohuţel, na pozici asistenta pedagoga se vystřídala spousta pracovnic. Toto
pracovní zařazení je tak málo placené, ţe zájemci o toto místo za chvíli odcházejí,
neb se jim to finančně nevyplatí. Např. náklady na jízdné převyšují vydělanou
částku. Tato pracovní pozice je spíše vhodná pro lidi, kteří jsou nezaměstnaní
(jako přivýdělek), pro matky na MD či RD nebo důchodce.
Vychovatelky školní druţiny


Miroslava Předínská



Mgr. Světlana Varmuţová vychovatelka ŠD, na dobu neurčitou,
úvazek 0,66.

vychovatelka ŠD, na dobu neurčitou,
úvazek 0,66.

Správní zaměstnanci:


Zdena Gašpariková

uklízečka na dobu neurčitou, úvazek 0,375
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Petr Skoumal
školník, na dobu neurčitou, celý úvazek,
(pracovní neschopnost do 21. 7. 2014, nyní ve starobním důchodě)
Pavel Čumalo
zástup za p. Skoumala (od 21. 7. 2013)
Petra Vlašicová
uklízečka, na dobu neurčitou, úvazek 0,375 (její
pracovní poměr skončil dohodou na její ţádost k 1. 6. 2014)
Jarmila Mikuličová
nastoupila na uvolněné pracovní místo, pracovní
poměr na dobu neurčitou, úvazek 0,375
Anna Zemanová
uklízečka, na dobu určitou, úvazek 0,375
Jaroslava Ruferová
administrativní pracovnice na dobu neurčitou,
úvazek 0,4

Zaměstnanci školní jídelny:




Alena Hrdličková
vedoucí školní kuchyně, na dobu neurčitou, celý
úvazek
Jitka Machovská
samostatná kuchařka, úvazek na 0,7, VHŠ –
příprava svačinek pro ţáky
Jaroslava Ruferová
hospodářka školy na dobu neurčitou, úvazek 0,4
Opravy a úpravy školy

S odchodem školníka pana Skoumala a řešením nových míst, musely se řešit i nové
prostory pro správní zaměstnance. Jelikoţ „sluţební“ byt neprošel od roku 1982 ţádnou
rekonstrukcí, bylo zapotřebí jeho opravy přizpůsobit následovnému uţívání. Z jeho dvou
předních místností a vstupní chodby, udělala ředitelka školní druţinu (bez stavebních
úprav) a šatnu pro ţáky, kteří ji navštěvují. Z původních místností – kuchyně, loţnice se
udělala šatnu a kancelář pro správní zaměstnance. Všechny jmenované místnosti byly
oškrábány, napenetrovány, vymalovány. Byly sníţeny stropy a opraveno sociální zařízení.
Ovšem největší zásah byl do mokrých zdí. Zde byla nutná injektáţ, neboť silně navlhlé zdivo
bylo opadáno aţ na cihly. V některých místnostech chyběly karmy a tak se tam netopilo.
Veškerá fotodokumentace předávaného bytu byla odeslána zřizovateli – MÚ Břeclav.
Na škole se také dokončovaly práce ve třídách – poslední třída byla oškrábána,
napenetrována a vymalována. Totéţ bylo provedeno v přízemí školy. Vzhledem k tomu, ţe
zdivo, tak jak jsem jiţ dříve ve výročních zprávách psala, bylo neškrábané několik desítek
let, práce byly tak náročné, ţe původní plán udělat totéţ i v prvním patře školy, nebylo
moţné dodrţet. Správní zaměstnanci by nestihli školu uklidit. Z tohoto důvodu budou práce
pokračovat ještě v příštím roce.
Nicméně na škole pokračovaly práce na školním dvoře a zahradě – byl vykopán
vinohrad, který údajně nebyl pana školníka, ale kaţdý rok ho sklízel, rozorána půda, kterou
taktéţ vyuţíval pan školník a kde měl postaven skleník (zbytky skleníku byly odvezeny na
skládku a do třídírny odpadu). Byla zkultivována školní zahrada, dokoupené nové zahradní
lavičky, zhotoveno zázemí pro kola zaměstnanců školy, bylo vybudováno místo pro
kontejnery na směsný a tříděný odpad.
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Ve třídách 1. – 5. se učilo podle ŠVP Sluníčko – škola plná života. K výuce se
pouţívá učebnicová řada z nakladatelství FRAUS a Alter. Taktéţ výukové programy jsou
z této řady. Výuka AJ probíhá jiţ od druhé třídy.
V prvních třídách se do jedné hodiny matematiky začleňovala hra v šachy. Vyškolení
pedagogové tím chtějí docílit logičtějšího myšlení ţáků. Výuka probíhala pouze v první třídě
s tím, ţe ve školním roce 2014/2015 by se s výukou pokračovalo. Se začleněním šachů do
jedné hodiny matematiky zákonní zástupci ţáků souhlasili. Ţáci se za jeden rok naučili
jména šachových figurek a jak s nimi táhnout po šachovnici. Pedagogové se ale také
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přesvědčili, ţe mnozí ţáci, kteří mají výukové problémy, mají problémy i u šachových partií.
Příští rok bychom chtěli s ţáky absolvovat i některé soutěţe.
Nepovinný předmět náboţenství se učí celkem 22 ţáků, coţ je 16,7% ţáků
z celkového mnoţství. Zájmové krouţky na škole i nadále probíhají pod vedením učitelů
školy a vedoucích krouţků z DDM Duhovka. Škola organizovala krouţky dyslektický,
internetový klub a nápravu řeči.

Ú
Úd
da
ajjee oo ppřřiijjíím
ma
accíím
m řříízzeen
níí n
neebboo oo zza
ařřa
azzoovvá
án
níí d
děěttíí::
Do prvních tříd nastoupilo ve školním roce 2013/2014 celkem 32 ţáků. Z toho 15
chlapců a 17 dívek. Přivítání ţáků prvního ročníku proběhlo v tělocvičně, kde pro ně ţáci 5.
ročníku spolu s Mgr. Minaříkovou uspořádali hudebně literární přivítání. Ţáci obdrţeli
drobné dárečky od sponzorů školy a ředitelství školy.
Zápis do prvních tříd školního roku 2014/2015 proběhl 16. ledna 2014. Celkem bylo
zapsáno 37 ţáků, z toho 5 ţáků po odkladu, 26 jich bylo u zápisu poprvé. 6 ţáků poţádalo o
odklad. Celkem tedy bylo zapsáno 31 ţák. Ze spádového obvodu se hlásilo na ZŠ Slovácká 9
ţáků, na ZŠ Kupkova 9 ţáků. Celkem ze spádového obvodu odešlo 18 ţáků.
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Počet ţáků k 30. 6. 2014
Počet ţáků, kteří prospěli s vyznamenáním:

132
114

Počet ţáků, kteří prospěli:
Z toho:
počet ţáků s jednou dostatečnou:
počet ţáků se dvěma dostatečnými:
počet ţáků se třemi dostatečnými:
Počet ţáků, kteří neprospěli:
Na konci školního roku byla udělena:

16
0
2
0
2

kázeňská napomenutí:
Napomenutí třídního učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitelky školy
sníţený stupeň z chování – druhý
sníţený stupeň z chování – třetí

0
0
0
1
0
pochvaly:

Pochvala třídní učitelky
Pochvala ředitelky školy
Kniţní odměny za mimořádné úspěchy

53
44
05

Ze základní školy se přihlásili k přijímacímu pohovoru na gymnázium celkem 2 ţáci,
na břeclavské gymnázium byla přijata 1 ţákyně.
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Všem pedagogickým pracovníkům je umoţněno se vzdělávat na seminářích, které
jsou konané v rámci různých organizací. Nejvíce obsazovaná místa a zájem je o
nakladatelství FRAUS, neboť naši pedagogové se rozhodli vyučovat matematiku podle prof.
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Hejného. Jsou však i učitelé, kteří mají snahu se vzdělávat v alternativní pedagogice. Mnohé
pedagoţky navštěvují různé semináře, které se zabývají uměleckou tvorbou.
ZZáářříí –– lliissttooppaadd
09. 09.
19. 09.
30. 09.
08. 10.

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Hromková
Karlínová
Minaříková
Minaříková

18. – 20. 10.
13. 11.

Mgr. Karlínová
Mgr. Havlíčková

IVP
Viktimologie
Bakaláři – matrika
Dobré nápady ve
výuce IT
Školský managment
Omalovánky a
ornamenty z Podluţí

PPrroossiinneecc –– lleeddeenn
07. 01. 2014

Mgr. Karlínová

Nové právní úpravy,
Nový občanský zák.

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Mgr. Michala Hromková

testování NIQES
Brno
Fraus – matematika
Vých. program – Brno
Geoboard –
matematika
Fraus – přírodověda

Zaměstnanci školy
Mgr. Karlínová

BOZP
výjezdní porada

Ú
Únnoorr –– dduubbeenn
06.
12.
21.
25.
01.

03. 2014
03. 2014
03. 2014
03. 2014
04. 2014

09. 04. 2014

Marcela Minaříková
Iva Karlínová
Marcela Minaříková
Iva Karlínová
Michala Hromková

K
Kvvěětteenn –– ččeerrvveenn
09. 05.
02. – 04. 06.

PPrreevveen
nccee ssoocciiá
álln
něě ppa
attoollooggiicck
kýýcch
h jjeevvů
ů
Ve školním roce 2013/2014 jsme neřešili ţádné váţné problémy, které by se týkaly
této oblasti. Myslím, ţe jediným důvodem tohoto stavu je klima školy – školu navštěvují
pouze ţáci do 5. třídy, škola není prostorově velká a tudíţ je moţné dohledově ji obsáhnout.
V neposlední řadě chci vyzvednout práci třídních učitelů.
Jako třídní učitelé ţáků prvních tříd na I. stupni ZŠ víme, ţe prvotní práce
protidrogové prevence je obsaţena v činnosti třídního učitele ve své třídě. V rámci
všestranného rozvoje ţáka na něj působí v době výuky i mimo ni. Nenásilně seznamuje ţáky
s pojmem šikana, drogy a jejich škodlivé účinky, se zdravým ţivotním stylem … a nabízí
jiné, vhodné, lepší a zábavnější vyuţití času.
V rámci hodin ČJS ve druhé třídě, při tématech o zelenině a ovoci, jsme hovořili o
zdravém jídelníčku, o zdravém ţivotním stylu a zapojování sportovních aktivit do ţivota dětí.
V rámci tématu o rodině jsme prodiskutovali prevenci závislosti na cigaretách, alkoholu a
omamných látkách.
Ţáci se také zúčastnili školní diskotéky konané na téma Zdravý ţivotní styl. Děti zde
soutěţily, plnily úkoly, hrály hry.
V rámci preventivně vzdělávacího programu škola nabízí řadu krouţků a sportovních aktivit,
ve kterých mohou děti trávit svůj volný čas.
Program ţáků 3. třídy je uskutečňován v rámci celého školního roku ve výuce. Ve
výuce vyuţívají mezipředmětových vztahů. Za tímto účelem se připravuje projektová výuka.
Téma prevence zařazujeme často do jednotlivých předmětů.
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Vyuţití celoročních projektů:
„Normální je nekouřit“,
„Zdravý způsob ţivota a péče o zdraví“
„Jak předcházet úrazům a nemocem“
Ţákům čtvrtých tříd jsou poskytovány v rámci výuky v jednotlivých předmětech
informace o problematice prevence rizikových forem chování, vytváření ţivotních postojů a
kvalitního ţebříčku hodnot s důrazem na ţivot bez drog, násilného a diskriminačního
chování, nabízení moţností, jak se samostatně rozhodovat a jak hledat pomoc. Snaţíme se
minimalizovat výskyt rizikových forem chování.
Jsou organizovány projektové dny, např. „Zdravý ţivotní styl“ – podněcování ţáků,
uvědomění si zodpovědnosti za své zdraví a za ţivotní prostředí, během celého roku třídíme
odpad (papír, plasty), sbíráme pouţité baterie, elektroodpad, sběrem PET víček pomáháme
handicapované dívce, účastníme se soutěţí – „Koš plný vitamínů“, „Pexeso“, recitační soutěţ,
dopravní soutěţ, kulturních akcí ve škole i mimo ni (koncerty, návštěvy muzea,
planetária,…)
Ţákům jsou nabízeny školní i mimoškolní aktivity ve spolupráci s DDM Duhovka (4x
ročně keramika, sportovní krouţky,…
Spolupracujeme s Policií ČR, s rodiči, nově jsme navázali spolupráci s občanským
sdruţením Dočasky.cz
V průběhu celého roku budou ţákům nabízeny další aktivity dle aktuálních potřeb a
nabídek institucí, se kterými spolupracujeme.
Minimální preventivní program ţáků páté třídy
v rámci třídy: klima třídy, pravidla třídy, dotazníky, ankety
v rámci výuky českého jazyka: slohová cvičení (diskuse, scénky, popis, vypravování)
v rámci výuky ČaJS: poznáváme lidské tělo, výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena,
výţiva, ţivotní prostředí, etická výchova
v rámci výuky výtvarné výchovy, pracovní výchovy – tematické práce
projektové dny, tematické dny
mimo výuku: účast v třídních, školních i mimoškolních soutěţích (recitační, pěvecká, škola
má talent, pexeso, zdravá výţiva)
odpolední diskotéka s výchovným programem
třídní schůzky a besídky s rodiči nebo prarodiči
organizace vystoupení pro veřejnost (vánoční, ke Dni matek)
návštěva divadelního představení, výstavy, muzea
beseda s Policií ČR a hasiči
výlety a exkurze
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pronájem tělocvičny, tříd, školní jídelny – v tomto roce nebyl uskutečněn
prodej svačinek ţákům školy
prodej sešitů, výkresů ţákům školy – bez zisku
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Povinnost sestavovat tuto zprávu vyplývala ze zákona č. 564/1990 Sb. o státní
správě a samosprávě ve školství, který byl zrušen školským zákonem č. 561/2004 Sb. k 31.
12. 2004.
Na základě „Pravidel vztahů města Břeclavi k příspěvkovým organizacím“,
předkládám tyto údaje týkajícího se hospodaření základní školy za rok 2013.
Náklady celkem
z toho

7 902 427,10 Kč
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materiál
energie
opravy
mzdy včetně odvodů
odvody SP a ZP

1 003 357,80 Kč
490 642,00 Kč
699 481,00 Kč
4 072 130,00 Kč
1 321 271,00 Kč

Výnosy celkem
z toho vybrané
dotace MŠMT
provoz
ESF
Ostatní výnosy

8 192 437,10 Kč

Hospodářský výsledek činil

290 010,00 Kč

1 901 900,0 Kč
5 291 000,0 Kč
212 320,0 Kč
787 218,10

Z
Zá
ávvěěrreem
m
Výroční zprávu za rok 2013 – 2014 doplňuje kronika školy, DVD a fotodokumentace
k akcím. Dokumenty spolu s kronikou školy, kterou vede jiţ několik desítek let paní
Miroslava Předínská, jsou uloţeny u ředitelky školy. Kronika školy z let minulých je ve
Státním archivu Mikulov.
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Výroční zprávu četli a schválili dne 29. prosince 2014
předsedkyně školské rady:

Mgr. Marcela Minaříková
zástupce pedagogických pracovníků

členové:

Ing. Jiří Rufer
zástupce zřizovatele

Ing. Darina Štollová
zástupce zřizovatele

Lenka Krejzová
zástupce zákonných zástupců ţáků

Ing. Jaromír Klíma
zástupce zákonných zástupců ţáků

Mgr. Martina Nakvasilová
zástupce pedagogických pracovníků
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Povinnost sestavovat tuto zprávu vyplývala ze zákona č. 564/1990 Sb. o státní
správě a samosprávě ve školství, který byl zrušen školským zákonem č. 561/2004 Sb. k 31.
12. 2004.
Na základě „Pravidel vztahů města Břeclavi k příspěvkovým organizacím“,
předkládám tyto údaje týkajícího se hospodaření základní školy za rok 2013.

Náklady celkem
z toho
materiál
energie
opravy
mzdy včetně odvodů

Výnosy celkem

7 902 428,10 Kč

1 003
490
699
5 440

358,83
642,00
481,00
627,44

Kč
Kč
Kč
Kč

8 192 438,10 Kč

z toho
dotace MŠM
provoz
ESF
Ostatní výnosy

1 901 900,00
5 291 000 00
212 320,00
787 218,10

Hospodářský výsledek činil

290 010,00 Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

Mgr. Iva Karlínová ředitelka školy
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Příloha č. 1

Výroční zpráva o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím za období od 1. září 2013
do 31. srpna 2014.
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství,
mládeţe a tělovýchova k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 8. 11. 1999. v platném znění
A/ Celkový počet písemných ţádostí o informace
0
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 nedodrţování zákona:
0
E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici
v archivu školy.

V Břeclavi dne 1. září 2014

Mgr. Iva Karlínová
ředitelka základní školy

Příloha č. 2
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Září
Dne 19. 9. 2013 se ţáci 3. třídy zúčastnili přednášky v knihovně Na obecním na
téma: „Vodníci z pohádkové řeky Dyje“. Děti se seznámily s novými jmény autorů, kteří psali
pohádky o vodnících a hastrmanech, mohly nahlédnout do knih popisující kouzelnou
přírodu v okolí řeky Dyje. Zapojení dětí do různých aktivit, kdy mohly pracovat s knihou, je
zaujalo.
Zpracovala: Mgr. Antonie Procházková

26. září 2013 navštívily děti druhé třídy místní knihovnu Na Obecní. Paní knihovnice
děti seznámila s chodem knihovny, s umístěním knih podle ţánrů, s řádem a půjčovní
dobou knihovny. Jako překvapení pro ně měla průkazku s ročním předplatným.
Zpracovala: Mgr. Čumalová

Říjen
21. 10. 2013 opět navštívily děti třetí třídy Duhovku, kde byl pro ně připraven
dopolední program s podzimní tématikou v rámci „Klubu třeťáků“. Rukodělné výrobky si
mohly děti odnést domů, zahrály si spoustu pohybových her, povyprávěly si o podzimní
přírodě.
Zpracovala: Mgr. Antonie Procházková

„Zdravý způsob ţivota“ – tak nazvaly děti 3. třídy svůj projektový den. 24. 10. 2013 si děti do
školy přinesly různé druhy potravin, o kterých byly přesvědčeny, ţe jsou zdravé. Společně
s učitelkou si přichystaly ochutnávku těchto potravin a pomazánek. Pracovaly s odbornými
texty, internetem, zahrály si kreativní hry, jejichţ prostřednictvím získaly nové vědomosti o
zdravém ţivotním stylu.
Vyvrcholením tohoto „Dne zdravého ţivotního stylu“ byla diskotéka v prostorách tělocvičny,
které se účastnily ţáci celé školy, měly-li zájem. Tady se mohly děti pohybově dostatečně
projevit a uvolnit.
Zpracovala: Mgr. Antonie Procházková

Dne 24. 10. 2013 byli ţáci druhé třídy v rámci Klubu druháků v DDM. Vedoucí
krouţku si pro ně přichystala pestrý program – soutěţe, ruční práce, písničky. Celé
dopoledne se vydařilo, děti byly spokojené a odnesly si domů pěkné výrobky.
Zpracovala: Mgr. Světlana Čumalová

Klub prvňáčků zahájil svou činnost první akcí 25. 10. 2014 „Indiánským dnem“. Ţáci
prvních tříd se svými vyučujícími navštívili Duhovku a první kroky vedly do velkého
indiánského teepee. Tam si všichni dali indiánská jména a rozdělili se do tří kmenů. Neţ
začali se svou činností, všichni si vzájemně nabarvili obličej a ozdobili se nalezenými pery.
Postupně si vyrobili z kůţe talisman, naučili se při bubnování indiánský pokřik, na lovu
hledali písmenka k obrázkovým slovům a posilnili se u ohně indiánskou krmí. Dopoledne
bylo zábavné, ale přitom se ţáci i něco nového naučili.
Zpracovala: Mgr. Budíková

Listopad
Dne 2. 11.byla 4. A na keramice ve spolupráci v SVČ Duhovka. Děti vytvářely
z keramické hlíny podzimní krajinu 3D a betlém. Práce se dětem povadla. Výrobky se
budou vypalovat a glazovat. Slouţí jako dárky pro rodiče. Příští keramická dílna bude 22.
listopadu 2013.
Zpracovala Mgr. Marie Havlíčková

Dne 5. 11. 2012 třídy 4. A, 4. B a 5. navštívily Planetárium v Brně. Výchovný
program se nazýval Kosmonaut. Děti byly seznámeny s nejznámějšími souhvězdími naší
galaxie a formou filmového představení v souhvězdí s přípravou kosmonautů do vesmíru a
jejich prací.
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V technickém muzeu měly velmi pěknou přednášku o našich nejznámějších vynálezcích a
jejich objevech, jako jsou například Prokop Diviš, Gregor Johann Mendel, František Křiţík,
Viktor Kaplan, Jaroslav Heyrovský, Otto Wichterle a další. Formou besedy, soutěţí a
kříţovek se dozvěděly mnoho zajímavostí. Výstava se jim velmi líbila.
Třetí částí vlastivědného výletu byla část praktická v technické herně, kde si samy
vyzkoušely různé fyzikální zákonitosti za pomoci odborného dohledu. (Lom světla, elektrický
obvod, šíření zvuku aj.)
Výlet byl pro děti velmi pěkný a poučný
Zpracovala Mgr. Marie Havlíčková

18. 11. 2013 proběhl v tělocvičně školy koncert ţesťových nástrojů. Účastnili se ho
ţáci celé školy. Poslechly si jak jednotlivé ţesťové nástroje, tak i celou kapelu sloţenou
z těchto nástrojů. Společně, za doprovodu kapely, si děti několikrát zazpívaly.
Zpracovala: Mgr. Antonie Procházková

Brno „Planetárium“ navštívili ţáci 2. a 3. třídy. Téma bylo tentokrát „ Zvířata na
obloze“. Nově opravený areál na nás všechny udělal neobyčejně dobrý dojem, zvláště
moţnost zhlédnutí filmu v programu 3D.
Zpracovala: Mgr. Antonie Procházková

Dne 22. 11. 2013 pracovala 4. A v DDM s keramikou. Děti glazovaly vánoční rybu a
vyplňovaly rozdrceným barevným sklem. V druhé části vyráběly z keramické hmoty vránu
v rámečku. Práce slouţí jako dárek pro rodiče k Vánocům.
Dětem se práce s keramikou líbí.
Zprávu zpracovala: Mgr. Marie Havlíčková

26. 11. 2013 navštívil ţáky 3. třídy populární zpěvák lidových písní Joţka Černý.
Vyprávěl dětem o svých pěveckých začátcích, o tom, jak se snaţil prosadit lidovou písničku.
Vzhledem k tomu, ţe děti 3. třídy často lidové písničky zpívají a mají je rády, beseda s
„Joţkou“ je zaujala. Společně s ním si pak zazpívaly několik lidových písní a vánočních
koled.
Zpracovala: Mgr. Antonie Procházková

Prosinec
Dne 3. 12. 2013 byly všechny děti naší školy na muzikálovém představení Popelka
v kulturním domě v Břeclavi. Koncert byl benefiční. Výtěţek z koncertu přispívá na
stacionář s postiţenými dětmi. Vstupné bylo ze dvou třetin zaplaceno sponzorským darem,
který byl dětem věnován k Mikuláši. Představení bylo velmi zdařilé.
Zprávu zpracovala Mgr. Marie Havlíčková

V pátek 6. prosince se ţáci 5. třídy opět sešli v DDM s Luckou Hodonskou. Tentokrát
si pro ně připravila vánoční dílničky. Kaţdý rok děti pečou perníčky, letos si vyzkoušeli něco
nového, tvořili vánoční svícny a ozdoby ze slaného těsta. Připravit těsto dalo dost zabrat. Šlo
to velmi těţce, ale vlastní tvoření ozdob uţ bylo příjemné hraní při zpěvu koled a vyprávění.
Všem se dopolední tvoření líbilo, i kdyţ samotné výrobky nakonec nedopadly nejlépe.
Spousta kousků se při sušení v peci polámala nebo rozpadla. Přesto si kaţdý nějaký ten
svůj výrobek našel.
Zprávu zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková

Jako kaţdoročně vybraní ţáci naší školy 10. 12. 2013 navštívili Domov důchodců a
přinesly zdejším obyvatelům „kytičku“ písní, básní, říkadel, tanců a vánočních koled.
Zpracovala: Mgr. Antonie Procházková

Pátek 13. prosince – den, kdy si ţáci 5. třídy pozvali do školy své babičky a dědečky.
V předvánočním čase společně vzpomínali a vyprávěli, jaké byly jejich nejhezčí Vánoce. Na
úvod děti zazpívaly vánoční písně a koledy, poté si prarodiče zasoutěţili a zahráli ve
vědomostních soutěţích a kvízech. Ve druhé části pak společně vyráběli vánoční lampionky,
které pak ţáci pouţili při vánočním zpívání na školním dvoře. Všichni si vánoční atmosféru
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pěkně uţili, zvláště kdyţ se stoly prohýbaly pod sladkostmi a napečenými dobrotami, které
babičky přinesly.
Zprávu zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková

Dne 16. 12. 2013 byly děti ze4. A na muzikálovém představení zaměřené na“
Pohádky tisíce a jedné noci“ v kině Koruna v Břeclavi. Koncert byl benefiční. Výtěţek
z koncertu přispívá na stacionář s postiţenými dětmi. Představení bylo velmi zdařilé.
Zprávu zpracovala: Mgr. Marie Havlíčková

Dne 18. 12. 2013 proběhly hned dvě akce. Děti 3. třídy navštívily výstavu starých
hraček v Galerii Břeclav. Zaujalo je, z jakých materiálů byly hračky jejich maminek, někdy i
babiček vyrobeny, byly udiveny jednoduchostí a krásou jednotlivých hraček.
V podvečer pak na dvoře naší školy proběhl vánoční koncert s pozvaným hostem Joţkou
Černým. Letos poprvé jsme „Vánoční zpívání“ zorganizovali v prostorách školního dvora.
Podával se teplý čaj a malé občerstvení. Účast byla veliká. Tuto nově zavedenou tradici
budeme nadále podporovat.
Zpracovala: Mgr. Antonie Procházková

Dne 19. 12. 2013 byli ţáci 4. A na výstavě hraček v Městském muzeu a galerii
v Břeclavi. Výstavou nás provedl pan Křivánek. Představil historii hraček, které se vyráběly
u nás v průběhu sta let. Přednáška byla velmi fundovaná. Nakonec měly děti prostor a
s některými hračkami si pohrály. Výstava se dětem líbila.
Zprávu zpracovala: Mgr. Marie Havlíčková

Leden
Které dítě by nemělo rádo nějakou hračku. Kaţdý má tu svou nejoblíbenější. Avšak
kaţdá hračka časem zestárne, rozbije se, zničí. O historii a vzniku hraček se mohli ţáci 5.
třídy dozvědět 10. ledna na překrásné výstavě hraček, kterou uspořádalo Městské muzeum
v Břeclavi. Krásné modely i původní hračky z dob praprarodičů a snad ještě i starší nadchly
všechny – kluky i holky. Jako vţdy nechyběl koutek, kde si děti mohly některé hračky
vyzkoušet.
Zprávu zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková

Únor
Dne 27. 2. 2014 se děti 1. A v rámci výuky (ČJ, ČJS, VV) zúčastnily na Duhovce
výstavy drobného zvířectva. Některé mazlíčky si mohly pohladit a o všech se něco
zajímavého dozvěděly od Lucie Hodonské, která je výstavou provázela.
Zpracovala: Mgr. Budíková

Dne 26. 2. 2014 se ţáci prvních tříd a ŠD sešli v karnevalových maskách
v tělocvičně, kde pro ně vyučující 1. tříd a vychovatelky ŠD připravili program. Děti se
nejdříve v maskách představily v promenádě kolem tělocvičny, pak plnily různé legrační
soutěţe a získávaly body za jejich splnění. Výměnou za body dostaly děti dárek z tomboly.
Do tomboly bohatě přispěli rodiče, takţe kaţdé dítě si odneslo nějaký dáreček. Masopustní
rej trval dvě hodiny provázen tanečním rytmem. Po odmaskování děti spokojeně odešly
domů.
Zpracovala: Mgr. Budíková

Březen
Dne 4. 3. 2014 ţáci 4. A, 4. B a 5. třídy navštívili Planetárium a Antropologické
muzeum v Brně. Výchovný program se nazýval Buňka a Vývoj člověka. Děti byly seznámeny
s nejznámějšími souhvězdími naší galaxie a vznikem a sloţením buňky formou filmové
projekce a odborného výkladu. Děti velmi zaujal ţivot z období doby kamenné, tedy lovců
mamutů. Měly moţnost si v Antropologickém muzeu natočit či vyfotografovat pravěk a ţivot
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v této době. Ke zpracování doma i s rodiči dostaly tři krátké úkoly o buňce, zraku a
dědičnosti. Výstava se jim velmi líbila. Výlet byl pro děti velmi pěkný a poučný.
Zprávu vypracovala: Mgr. Marie Havlíčková

Dne 17. 3. a 19. 3. 2014 proběhla další akce klubu prvňáčků a to uvítání jara. Děti
si s Lucií Hodonskou připomněly, jak lidé dříve vítali jaro. Děti si nejdříve vyrobily malé
„Moranky“ z vyfouklých vajíček, špejlí, látky, provázků a šnečích ulit a pak společně vyrobily
velkou Moranu a vyzdobily ji. Naučily se zaříkávačku a s ní nesly Moranu k řece Dyji, kde ji
zápálenou hodily do vody.
Zpracovala: Mgr. Budíková

Dne 18. 3. 2014 se zúčastnily všechny ročníky naší školy exkurze do hasičárny. Děti
byly seznámeny s prací dobrovolných hasičů a jejich významem pro společnost. Hasiči jim
představily nová hasící auta, jejich vybavení a práci s jednotlivými pomůckami slouţícími k
vyprošťování při haváriích, poţárech a jiných nebezpečných zásazích. Zajímavá byla také
ukázka pontonového člunu. Děti byly upozorněny na nebezpečí při planých poplaších a
důsledcích, které z toho plynou.
Potom dětem předvedli hasičské oblečení a pomůcky,
které má hasič při sobě. Někteří ţáci si vyzkoušeli tíhu batohu, který hasič pouţívá při akci.
Závěrem byla beseda s dětmi, bylo zdůrazněno, ţe tato dobrovolná činnost je zdarma a
slouţí lidem. Exkurze byla velmi poučná.
Zprávu zpracovala: Mgr. Marie Havlíčková

Dne 20. března navštívila třída 4. B knihovnu ve Staré Břeclavi. Beseda s názvem
Lovci mamutů ţákům přiblíţila ţivot v pravěku, dozvěděli se zajímavosti ze ţivota Eduarda
Štorcha a ilustrátora Zdeňka Buriana.
Besedu prokládala paní knihovnice ukázkami z kníţky Lovci mamutů a nakonec si ţáci vše
zopakovali v připraveném vědomostním a zábavném kvízu.
Zprávu zpracovala: Mgr. Michaela Hromková

„Klub třeťáků“ 24. 3. 2014 v prostorách Duhovky. Byl připraven celodopolední
program s jarní tématikou. Opět rukodělné výrobky, hry, povídání o jarní přírodě. Společně
si děti vyrobily Moranu a šly k řece Dyji, aby ji upálily. O této tradici jiţ děti měly znalosti
z dřívějšího vypravování.
Na tuto akci navázala hned akce další rovněţ na Duhovce a to 28. 4. 2014 s názvem „Jarní
sezení“, kdy si děti zahrály spoustu her jak vědomostních, tak pohybových. Vyvrcholením
obou jarních akcí „Klubu třeťáků“ bylo opékání špekáčků.
Zpracovala: Mgr. Antonie Procházková

V pátek 28. března 2014 se ţáci 4. B a 5. třídy seznámili s náročnou profesí hasiče
v břeclavské pobočce hasičské záchranné jednotky. Během celého dopoledne si postupně
prohlédli hasičskou techniku, všechny prostory a vybavení. Zástupci jednotky jim ochotně
odpověděli na všechny dotazy a nejasnosti, a ukázali jim některé záchranářské praktiky.
Někteří ţáci si vyzkoušeli hasičský oděv, helmu, nářadí a poté se shodli, ţe profese je velmi
náročná a ţe k povolání hasiče musí mít vynikající kondici. I kdyţ to bylo náročné a dlouhé
dopoledne, ţáci byli nadšeni, dozvěděli se hodně zajímavých informací a především byli
poučeni, jak se zachovat v případě ohroţení poţárem nebo jiné pohromy či katastrofy.
Rovněţ si ujasnili rozdíl mezi sborem dobrovolných hasičů ve Staré Břeclavi a sborem státní
hasičské záchranné jednotky, která sídlí ve městě.
Zprávu zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková

Podobně jako v loňském roce i letos zorganizoval ekolog Filip Šálek sérii přednášek o
ţivotě v Kančí oboře. Seznámit se s krajinou formou interaktivní přednášky a pozorovat vše
přímo na místě letos vyuţili ţáci 1. A, 1. B a 5. třídy v týdnu od 31. března do 4. dubna
2014. Nadšeně tak mohli pozorovat skokana kuňku, čolky a jiné drobné vodní ţivočichy.
Vyzkoušeli, jak chutná medvědí česnek nebo hrachor, dozvěděli se, která zvířata mohou v
lese potkat nebo vidět. Ţáci 5. třídy tuto přednášku absolvovali jiţ po druhé a měli tak
moţnost srovnat jarní luţní les vloni, kdy bylo mokro a chladno s tím letošním, který byl
nezvykle suchý a teplý.
Zprávu zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková
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Duben
V pátek 4. dubna měli ţáci 5. třídy moţnost zasednout do školních lavic z 30. a 70.
let minulého století. Na výstavě „Máma mele maso“ v muzeu se tak seznámili se způsobem
výuky, pomůckami a učebnicemi, které pouţívali jejich prarodiče. Zajímavý a popisný výklad
pana Křivánka dodal na atraktivnosti a autentičnosti. Přestoţe se výstava všem líbila, nikdo
z ţáků by uţ do takové školy chodit nechtěl. Ţáci sami uznali, ţe i kdyţ se jim do školy
občas nechce, vzdělávání v současné škole je pro ně poutavější a zábavnější.
Zprávu zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková

V úterý 8. 4. 2014 uskutečnila 2. třída přírodovědnou vycházku „ Poznáváme listnaté
stromy“. Během trasy budou děti určovat vybrané stromy, řadit názvy stromů podle
abecedy, budou sbírat a zaznamenávat data a naučí se novou básničku na toto téma.
Směr trasy: Nábřeţí Antonína Dvořáka, Centrum volného času Duhovka a zpět.
Zprávu zpracovala: Mgr. Martina Nakvasilová

Prostřednictvím paní Hany Ščukové byly děti 2. třídy pozvány na dny otevřených
dveří do zahradnictví Malinkovič s moţností vysetí osení do květináčů na
Velikonoce. Květináče i zeminu dostaly děti zdarma. Akce se konala 14. 4. 2014.
Zprávu zpracovala: Mgr. Martina Nakvasilová

Dne 10. 4. 2014 v prvních třídách proběhla výuková hodina s Mgr. Viktorií
Zemanovou na uvedené téma. Jejím pomocníkem byla loutka plyšové opičky. S její pomocí
různými formami děti učila, jak se mají zachovat v různých situacích, jak mohou konkrétně
reagovat, kdyţ se jich ptá cizí člověk na cestu, mají nastoupit do výtahu sami s cizím
člověkem, někdo jim nabízí sladkosti nebo jiné dárky, kdyţ uvidí někde poţár atd. Děti si na
závěr vyrobily plakátek, s jehoţ pomocí by dané situace zvládly.
Zpracovala: Mgr. Budíková

Dne 14. dubna navštívila třída 4. B zahradní centrum Malinkovič. Paní Důbravová,
která se nás v zahradnictví ujala, nás nejprve zavedla do skleníků. Po jejich prohlídce si
v jednom z nich kaţdý ţák vysel do květináče velikonoční osení. Následně jsme si prošli
celou prodejní plochu a prohlédli vystavené rostliny, dřeviny a malou výstavku Carvingu,
coţ je ozdobné vyřezávání květinových motivů a trojrozměrných obrazců z ovoce a zeleniny.
Protoţe zahradnictví se nachází na ulici Bratislavská, spojili jsme tuto exkurzi s učivem
dopravní výchovy, kdy jsme si v praxi vyzkoušeli cestování MHD, orientaci v jízdních řádech
a přecházení vozovky.
Zpracovala: Mgr. Michaela Hromková

Čtyři pondělní dopoledne v tomto školním roce a to 4. 11., 25. 11., 31. 3. a 28. 4.,
měli ţáci
4. B výtvarnou a pracovní výchovu na DDM Duhovka. Stejně tak jako v loňském roce, zde
pod vedením Soni Hoškové, pracovali s hlínou.
První pondělí na Duhovce si ţáci vytvořili misku ve tvaru kapra a obrázek zimní krajinky.
Druhé pondělí glazovali výrobky z minulé hodiny, poté si udělali další zimní obrázek,
tentokrát s motivem havrana.
Třetí návštěva se nesla v duchu pravěku. Ţáci si vyzkoušeli vymodelovat sošku Věstonické
Venuše a mamuta.
Poslední dubnové pondělí vyrobili obrázek s kytičkou, který udělal radost maminkám k
jejich svátku.
Ţáky práce s hlínou bavila a všechny vypálené keramické výrobky byly velmi zdařilé.
Zpracovala: Mgr. Michaela Hromková

Dne 4. a 11. 4. 2014 byla 4. A na keramice ve spolupráci v SVČ Duhovka. Děti
vytvářely z keramické hlíny výrobky na téma „Pravěk“ tj. Věstonickou Venuši, mamuty a jiná
pravěká zvířata. Práci předcházel odborný výklad a diskuse na dané téma. V následující
keramice ţáci zhotovovali batikovaná vajíčka k Velikonocům. Práce se dětem povedla.
Výrobky se budou vypalovat a glazovat. Poslední keramická dílna se dětem líbila.
Zprávu zpracovala: Mgr. Marie Havlíčková
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28. 4. 2014 byla 1. B na návštěvě Poţární stanice Břeclav. Hasiči nás provedli
zázemím – šatnami, kuchyňkou, hernou, odpočívací místností, učebnou – a také garáţemi,
kde nám ukázali vozový park a s tím související výstroj. Součástí exkurze bylo i opakování
důleţitých telefonních čísel a způsobu, jak nahlásit poţár. Ţákům se návštěva velmi líbila.
Zprávu zpracoval: Mgr. Reichmann

Květen
Doplnit si znalosti z vlastivědy a prohlédnout si na vlastní oči historické a kulturní
památky v Praze se rozhodli ţáci 5. třídy dne 13. května 2014 v rámci akce ČD „Děti na
výlet“. I kdyţ počasí nebylo nejlepší, stihli podle naplánované trasy projít všechna významná
místa např. Karlův most, Praţský hrad s prohlídkou Chrámu sv. Víta, Staroměstské náměstí
včetně ukázky orloje, Václavské náměstí a velkým záţitkem bylo zhlédnutí celé Prahy
z Petřínské rozhledny. Zábavným doplňkem byla návštěva zrcadlového bludiště, nakupování
suvenýrů na trţišti nebo vyjíţďka lanovkou na Petřín. Všem se výlet líbil, vyprávění ve vlaku
jen umocnilo záţitky a dojmy všech dětí.
Zprávu zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková

Teoretické, ale především praktické dovednosti a znalosti si procvičili ţáci 4. a 5.
ročníku při dopravní výchově na školním dvoře, kterou připravila Autoškola Lednice. Ve
třídě si nejdříve zopakovali pravidla pro cyklisty, ty si pak vyzkoušeli v praxi na připraveném
dopravním hřišti se značkami a semafory. Ti nejlepší obdrţeli cyklistický pas, všichni pak
alespoň drobnou odměnu.
Zprávu zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková

Ve čtvrtek 22. května hráli v DK Na Obecní všichni ţáci ZŠ Jana Noháče „Pohádku o
Jeníčkovi a Mařence“. Děj pohádky byl o dětech z dnešní doby, které rády hrají na počítači,
jedí nezdravá jídla a celý den si klidně prosedí u televize. Ten den, kdy je maminka varovala
před závislostí na počítači, se jim oběma zdál sen o tom, ţe zabloudí v lese a ocitnou se u
NON STOP chaloupky, kde je láká zlá jeţibaba na hraní počítačových her. Děti hrají
postupně jednu hru za druhou tak dlouho, aţ z toho „zdřevění“ a jeţibaba si je chce dát
k obědu. V tom se naštěstí probudí a zjistí, ţe jsou doma u své maminky a uvědomují si, ţe
maminka to s nimi myslela dobře.
V představení vystoupilo aţ 130 ţáků, ale hlavní podíl na celém projektu měli ţáci 5.
třídy. Vymysleli děj, sepsali texty, vytvořili kulisy, kostýmy a nacvičili taneční sestavy.
Protoţe divadlo nebylo jen kampaní proti závislosti na počítačích, ale také dárkem ke
Dni matek, v úvodu zazpíval krásné písničky pro maminky dětský sbor, který vede p.
asistentka Helena Vladárová za doprovodu p. učitele Lumíra Reichmanna. Na závěr pak
zazněla v podání všech ţáků školy píseň „Pro mámu“, při které se rozplakala dojetím
nejedna maminka.
Zprávu zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková

Akce ke „Dni matek“ se uskutečnila 25. 5. 2014. Sice opoţděně, ale zato velmi
srdečně předaly děti celé naší školy dárek svým maminkám k jejich svátku v podobě
naprosto nově a moderně zpracované pohádky „O Jeníčkovi a Mařence“, jejíţ děj si samy
vymysleli ţáci 5. třídy. Do děje se „vmísily“ opravdu všechny děti naší školy. Sál Na Obecním
byl přeplněný lidmi a v očích nejedné maminky a babičky se objevila slzička. Akce byla velmi
dojemná a splnila na 100% svůj účel.
Zpracovala: Mgr. Antonie Procházková

Ve dnech 26. 5 - 30. 5. 2014 se zúčastnili ţáci 4. A a 4. B školy v přírodě
s tematickým zaměřením za lovce mamutů. Ţáci byli ubytováni v Základně u Lamberka. Děti
spaly v pěti aţ šesti lůţkových pokojích, postele typu dvojpalandy, staré deky a polštáře,
sprchy a WC na chodbách, coţ se některým dětem nelíbilo. Jídlo bylo chutné. Správce
objektu velmi vstřícný. „Mladí lovci mamutů“ v kostýmech měli dostatek sportovních her,
soutěţí a vyţití. Navštívili jsme také nedaleký zámek v Náměšti nad Oslavou. Nikdo z dětí
nebyl zraněn či nemocen. Děti hodnotily školu v přírodě kladně.
Zprávu zpracovala: Mgr. Marie Havlíčková

28. 5. 2014 ţáci 3. třídy a ţáci obou prvních tříd odjely společně autobusem na
celodenní výlet do ZOO Lešná. Nově opravená a rozšířená ZOO je velmi pěkná a dětem se
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zde moc líbilo. Počasí přálo a tak se děti vracely domů naplněny spoustou záţitků a
v batůţcích s nakoupenými dárečky.
Zpracovala: Mgr. Antonie Procházková

Dne 29. 5. 2014 se zúčastní ţáci od 3. tř. navštěvující vyučování náboţenství akce
organizované Biskupstvím brněnským Jeden den na Petrově. Téma setkání dětí bude „ Svatí
jsou darem pro svět“. Děti společně proţijí aktivity a hry, seznámí se se ţivotem národních
světců a jejich přínosem pro společnost v historii i současnosti. Poznají katedrálu a areál
Petrova a osobně se setkají s biskupem Mons. ThLic. Vojtěchem Cikrlem. Akce se zúčastní
kolem 1900 dětí z celé diecéze.
Zprávu zpracovala: Mgr. Antonie Procházková

Červen
V pondělí 2. 6. 2014 si zahráli ţáci 4. a 5. ročníku hru „Hledání pokladu“. Hra byla
zorganizována u příleţitosti oslav Dne dětí.
Jednotlivé skupinky hledali a sbírali indicie, které po správném vyřešení napověděly,
kde je poklad ukrytý. Ţáci tak museli prokázat znalosti ze všech oborů, především
z přírodovědy a vlastivědy. Sladký poklad ukrytý na školním dvoře nakonec nalezli všichni
ţáci.
Zprávu zapsala: Mgr. Marcela Minaříková

Po úspěšném absolvování dopravní výchovy a získání cyklistického průkazu se ţáci
5. třídy společně s třídní učitelkou, paní ředitelkou a paní vychovatelkou vydali na kole na
výlet. V rámci hodin tělesné výchovy se vydali 10. 6. 2014 přes Kančí oboru na Janův hrad,
do Lednice, k Minaretu a k památníku „Obelisk“. Ve velmi parném dni tak ujeli kolem 30
km. Časté zastávky, moţnost občerstvení, zakoupení si zmrzliny, to vše zpříjemnilo celý
výlet. Všichni trasu zdárně ujeli bez nehody.
Zprávu zapsala: Mgr. Marcela Minaříková

11. 6. 2014 odjely děti 3. a 2. třídy na společný výlet do Dinoparku ve Vyškově.
Většina dětí se o dinosaury zajímá a tak tento výlet byl pro ně velkým záţitkem, zvláště kdyţ
mohly navštívit 3D kino.
Zpracovala: Mgr. Antonie Procházková

Dne 11. 6. 2014 byli ţáci druhé a třetí třídy na celodenním výletě ve vyškovském
Dinoparku. Svět dinosaurů se dětem moc líbil. K prohlídce nám krásně svítilo sluníčko a
panovala příjemná nálada.
Zpracovala: Mgr. Čumalová

V úterý 17. června jeli ţáci 5. třídy do Brna. Hlavním cílem byl Špilberk a známé
Kasematy. Prohlídka s výbornou průvodkyní zaujala všechny tak, ţe se protáhla aţ na 80
minut. Děti i rodiče, kteří jeli s nimi, se dozvěděli mnoho nových informací o historii
Špilberku a jeho slavném vězení. Výlet byl zpestřen návštěvou zrcadlového bludiště a 5D
kino v OC Letmo. Děti samy naznaly, ţe zrcadlové bludiště v Brně je mnohem větší a
zajímavější neţ v Praze. Největším záţitkem však bylo 5D kino, kde se někteří vystřídali i
dvakrát.
Zprávu zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková

Před předáním vysvědčení, závěr roku pro veškeré zábavné, poučné a mimořádně
zajímavé aktivity dětí naší školy skončil 22. 6. 2014 koncertem taneční skupiny Actiwity
v DK Břeclav. Tentokrát téma týkající se literatury a přečtených knih bylo pro mladší ţáky
(1., 2., a 3. třída………) těţké. Děti v tanečních vystoupeních různých skupin měly poznat
knihy světových autorů, s jejichţ jmény se na prvním stupni nesetkávají. Nicméně, taneční
kreace účinkujících se dětem líbily a děti je patřičně dokázaly ocenit potleskem.
Zpracovala: Mgr. Antonie Procházková

Projekty
Občanské sdruţení Dočasky.cz prostřednictvím dobrovolníků a dalších sdruţení a
spolků zajišťuje a zprostředkovává dočasnou péči pro opuštěná a týraná zvířata, převáţně
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psy a kočky. Za jeho vznikem stojí parta lidí, kteří mají s poskytováním dočasné péče vlastní
zkušenost. Chceme vyuţít jiţ fungující síť „dočaskářů“ a zapojit další obětavé lidi, kterým
není osud zvířat lhostejný, kteří by se rádi do pomoci zapojili a moţná jen neví, jak na to.
Jsme si vědomy toho, ţe kaţdý, kdo se v záchraně zvířat angaţuje, má plné ruce práce. Naše
cíle jsou nemalé – rády bychom dosáhly změn ve stávajících pravidlech celoplošného
čipování a evidence zvířat, omezení chovu zvířat bez průkazu původu, stanovení
minimálních podmínek pro drţení zvířat, ale neţ na tyto mety dosáhneme, chceme pomáhat
zvířatům, která nás potřebují uţ dnes. Měníme zvířecí i lidské osudy k lepšímu a naplňuje
nás to. Rozhodly jsme se, jak se říká, „vzít to od základů“ a začít u nejmenších potenciálních
záchranářů, u dětí. Jsme totiţ přesvědčeny, ţe ukáţeme-li dětem včas, ţe mohou svůj volný
čas trávit i jinak, smysluplněji, neţ sledováním televizních programů a hraním počítačových
her, můţeme velmi pozitivně ovlivnit jejich zdraví a budoucí duševní vývoj. Navíc se stále
setkáváme s případy, kdy dítě, coby zvířecí nadšenec, prosí své rodiče, aby mu pořídili
mazlíčka, a tento sen většinou ztroskotá na obavě rodičů z toho, ţe se dítko o své zvíře
nebude starat a veškerá péče zůstane právě na nich, rodičích. Moţnost poskytnout zvířeti
dočasnou péči vidíme jako geniální příleţitost k tomu, aby děti vyzkoušely, co všechno
obnáší mít doma pejska nebo kočku, a zároveň aby rodiče prověřili schopnosti a váţnost
odhodlání svého dítěte.
V rámci našeho projektu „Najděme jim domov!“ jsme jako prvního partnera oslovily ZŠ
Jana Noháče ve Staré Břeclavi, kde jsme se setkaly s aţ nevídanou vstřícností jak ze strany
vedení školy, tak ze strany jednotlivých vyučujících. Ti byli nejdříve plně obeznámeni
s krajně neveselou situací, týkající se světa zvířecích bezdomovců. Dohodli jsme se, ţe
navštívíme všechny třídy této škol, popovídáme si se ţáky, seznámíme je s tím, kdo jsme,
čím se jako sdruţení zabýváme a jakými způsoby se do pomoci zvířatům mohou zapojit oni
sami. Dohoda proběhla rychle a hladce a dokonce jsme dostaly povolení přivést do školy
jednoho z našich svěřenců, kříţence kokršpaněla Andyho, který je veselým, hravým a
pozitivním představitelem svého plemene, ale také typickým příkladem toho, jak se pes
ocitne na ulici. Andy byl před dvěma lety odchycen městskou policií a umístěn do útulku, o
jehoţ fungování ve prospěch zvířat, panují jiţ dlouho silné pochybnosti. Psi jsou tam
shromaţďováni a nejsou nabízeni adoptivním rodinám. Ptáte se proč? Ţe by to mělo
souvislost s výškou finančního „příspěvku“ na kaţdého psa a to po celou dobu jeho pobytu?
Toto téma rozebereme v některém z příštích článků. Zpět k radostnějším záţitkům.
Beseda s dětmi se uskutečnila v pátek po podzimních prázdninách. Dětem pohodová
náplň vyučování plně vyhovovala, coţ nám umoţnilo navštívit s Andym postupně všech 7
tříd, které na škole jsou, aniţ by ho to extrémně unavilo. Děti nic konkrétního o
připravované akci netušily, a tak si jistě umíte představit ten úţas a nadšení, kdyţ se
otevřely dveře třídy a vstoupil, kromě nás, také kokří kamarád Andy. Jakmile jsme se
ujistily, ţe nikdo ze ţáků nemá strach ze psů, pustily jsme Andyho z vodítka a odstartovalo
jeho hromadné seznamování. Andy procházel mezi lavicemi, mapoval situaci v celé třídě a
nelenil zkontrolovat, zda někdo nezapomněl dojíst svou svačinu. Děti pozorně poslouchaly
vyprávění o tom, kde se u nás Andy vzal, jaký je jeho příběh, čím si prošel u nás a dozvěděly
se i to, ţe pro něj aktuálně hledáme novou rodinu. Také pedagogy zaujala informace o tom,
kolik opuštěných zvířat denně běhá po ulicích, jaká je situace v útulcích, depozitech a
jiných zařízeních, která o zvířata pečují. Potěšila nás dětská zvědavost i zájem ze strany
učitelů o to, jak by se mohli do pomoci zapojit. Byli překvapeni, co všechno mohou pro
dobrou věc udělat a jaké zdánlivé maličkosti mohou být obrovských přínosem a změnit
zvířatům ţivot.
Nejen díky spolupráci se soukromým útulkem Domov pro zvířata Minaret v Bulharech,
víme, jak obrovská je v takovém zařízení potřeba a spotřeba materiálu jako jsou ručníky,
deky, prostěradla apod. Zima je za dveřmi a kterýkoliv útulek ocení pro zvířata ve své péči
pomoc. Poprosily jsme proto děti, aby se poradily se svými maminkami a babičkami, jestli by
takové věci, které uţ u nich doma nemají vyuţití, byly ochotny věnovat a po dětech poslat.
Následující pondělí nás ve škole čekala plná taška ručníků! Nabídly jsme dětem moţnost
navštívit útulek a věci předat. Zároveň tak na vlastní oči vidět, a na vlastní kůţi zaţít, co
všechno obnáší péče o opuštěná zvířata.
Dalším způsobem pomoci ze strany školáků je uspořádaná sbírka suchého pečiva pro
koně. Do školy byly umístěny papírové krabice a děti denně nosí nespotřebované rohlíky a
chleba. Za dva týdny od naší společné besedy můţeme koním odvézt čtyři velké krabice
suchého pečiva. Úctyhodnou iniciativu projevili také kantoři, kteří zareagovali na informaci
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o námi pořádaných internetových aukcích, ve kterých draţíme nejrůznější předměty od
dárců z celé republiky. Veškerý výtěţek je vţdy vyuţit jak jinak, neţ na podporu zvířecích
bezdomovců, předně úhradu veterinární péče a stravy. V některé z dalších aukcí se objeví
hodnotné předměty věnované členy učitelského sboru.
Děti mohou na projektu „Najděme jim domov!“ pracovat i bez naší přímé přítomnosti,
a to v rámci výtvarné výchovy vytvářením plakátů s fotkami zvířat, která aktuálně hledají
domov. Tyto bychom rády umístily do výloh obchodů v Břeclavi a okolí.
V letošním roce plánujeme návštěvu v několika dalších třídách a v příštím roce se
projekt posouvá za hranice okresu do dalších měst v České republice. Uţ teď se moc těšíme.
Zprávu zpracovaly: o. s. Dočasky.cz
Nikola Fikrová a Ája Černá

Recyklohraní
I v tomto školním roce probíhal projekt Recyklohraní a zde je výsledek.
Zisk bodů ze školního recyklačního programu Recyklohraní ve školním roce 2013/14
590 bodů
471 bodů
250 bodů
120 bodů
45 bodů
------------1476 bodů za

za
za
za
za
za

sběr baterií (118 kg)
sběr elektrozařízení (157 kg)
splnění úkolu s názvem Zpravodaj (členové krouţku Ochránce přírody)
tři počítače
12 mobilních telefonů

tento školní rok

2809 bodů – stav našeho konta v programu Recyklohraní
Kaţdý rok si ţáci ke Dni Země vyberou společnou odměnu za sběr odpadu:
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14

hra Česko Junior otázky a odpovědi (490 bodů)
3 ks dětského švihadla, kopací míč Puma (553 bodů)
2 ks švihadla s digitálním displejem + odměny pro nejlepší sběrače:
modelovací hmota, fixy (579 bodů)
volejbalový míč + odměny pro nejlepší sběrače: hry mikádo, věţ, kuličková
pera (749 bodů)
Den Země

22. 4. 2014 proběhl na naší škole Den Země, který byl tentokrát věnován tématu
„Jak přilákat ještěrky na zahradu“.
Ještě před zvoněním přinášeli ţáci na školní dvůr z domu kameny, které budou
později vyuţity pro útočiště ještěrek. Pro všechny děti pak měli v první hodině ţáci 5. třídy
(Magda Sýkorová, Petra Fibingrová, Martin Halady, Petr Huňař) přednášku o ţivotě ještěrek,
uţovek a slepýšů a o moţnostech, jak je přilákat na zahradu. Součástí přednášky bylo i
vyhodnocení nejlepších sběračů odpadu za kaţdou třídu.
V druhé části vyučování se měla uskutečnit na hrázi řeky Dyje přírodovědná soutěţ.
Kvůli dešti musela být provizorně přesunuta do naší školy. Ţáci byli ve třídě rozděleni do
skupin a v těchto skupinách procházeli šest stanovišť: ptáci, odpady, rostliny, ryby,
ţivočichové, ochrana přírody. I přes nepřízeň počasí se akce vydařila.
Zprávu zpracoval: Mgr. Lumír Reichmann

Projekt „Vesmír“ (nocování na Duhovce)
O vesmíru si ţáci 5. třídy rozšířili své vědomosti a poznatky pomocí projektu, který si
sami s třídní učitelkou sestavili. Prozkoumali obsah učiva v učebnici, sepsali si, co by se
ještě chtěli dozvědět a navrhli další aktivity pro skupinovou a celotřídní práci.
V březnu se s hvězdnou oblohou seznámili v Planetáriu v Brně. Poté vytvořili referáty
o jednotlivých planetách a objektech sluneční soustavy. Nejvíce se těšili na noční pozorování
Stránka 21 z 30

oblohy. To proběhlo v noci z 3. na 4. dubna, kdy celá třída nocovala na Duhovce. Zde si v
rámci projektu zahráli na sluneční soustavu, vyplnili připravené pracovní listy, rébusy a
doplňovačky. Noční hra, pozorování oblohy, táborák, to vše se stalo na druhý den námětem
pro výtvarné zpracování projektu. Kaţdý si zvolil techniku, pomůcky a materiály a snaţil se
výtvarně zobrazit to, co ho na učivu o vesmíru nejvíce zaujalo.
Ţáci měli moţnost naučit se nové vědomosti odlišným způsobem, který se všem líbil
především proto, ţe se na jeho tvorbě sami podíleli.
Zprávu zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková

Pravěk – projekt na Duhovce
Na závěr školního roku si děti zopakovaly učivo o pravěku metodou hry, vlastním
poznáváním a tvorbou. Spolu s dětmi z ostatních škol se sešli na Duhovce, kde byl
nachystán „Pravěký svět“. Ve dvou druţstvech se vystřídali na několika stanovištích, kde si
mimo jiné zastříleli z luku, vytepali bronzový náhrdelník, tloukli zrní na mouku a pekli
placku, vyráběli si z pazourku jednoduché nástroje, házeli kamenem, oštěpem, bubnovali,
rozdělávali oheň apod. Kaţdý si určitě našel aspoň jednu aktivitu, která se mu líbila. Ale
všichni se shodli, ţe v pravěku by ţít nechtěli.
Zprávu zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková
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Příloha číslo 3

Ú
Úd
da
ajjee oo zzá
ájjm
moovvýýcch
hú
úttvva
arreecch
h
letošním školním roce naše škola spolupracovala s DDM Duhovkou Břeclav. Ţáci
školy navštěvovali krouţky, které jim byly nabídnuty, ale vše bylo pod záštitou dříve
jmenované org. Na vedení krouţků se podíleli pedagogičtí pracovníci školy ve spolupráci
s pracovníky DDM.
1) zájmové útvary
Název

Cílená skupina

Mgr. Čumalová Světlana

Výtvarný

2. – 3. třída (DDM)

Mgr. Havlíčková

Dyslektický

dle vyšetření ţáků

Mgr. Minaříková

Internetový klub

3. – 5. třída

Mgr. Reichmann

Kopačák

2. – 5. třída (DDM)

Ochránce přírody

2. – 5. třída (DDM)

Luboš Richter

T - Ball

2. – 5. třída (DDM)

Pavla Kachyňová

Sportovní

1. – 3. třída (DDM)

Sportovní

4. – 5. třída

Zdravotní krouţek

3. – 5. třída

Mgr. Lenka Budíková

2) nepovinný předmět:
náboţenství – Mgr. Martina Nakvasilová

externí pracovník
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Příloha č. 4

S
Sppoorrttoovvn
níí aa jjiin
néé ssoouuttěěţţee,, vvěěddoom
moossttn
níí tteessttyy ţţáák
kůů
Soutěţ Bible a my
Výsledky školního kola soutěţe Bible a my (21. 10. 2013)
1. místo: Petr Huňař, 5. tř.
2. místo: Lenka Střelská, 5. tř.
3. místo: Martin Halady, 5.tř.
Okresní kolo se uskuteční dne 27. 10. 2013 v Nikolčicích, zúčastní se ho 2 zástupci z
kategorie. Děti se domluvily, ţe postoupí Petr Huňař a Martin Halady. (Lenička Střelská se
postupu vzdala.)
Ve středu 27. 11. 2013 se zúčastnili Petr Huňař a Martin Halady z 5. tř. okresního
kola soutěţe Bible a my, ve které si rozdělili neuvěřitelné 1. a 2. místo. (Petr 1., Martin 2. ) z
celkového počtu 37 soutěţících, takţe vítězství nebylo zadarmo. Kluci se museli dobře
připravit a přečíst mnoho stran poměrně náročného textu. Oba postupují do ústředního
kola, které se uskuteční 12. února 2014 v Olomouci.
Ústřední kolo soutěţe Bible a my dnes proběhlo v příjemné atmosféře, kluci uţ se
neumístili na předních místech, v jejich kategorii bylo 50 soutěţících, konkurence rok od
roku roste. Jejich pořadí se dozvíme v průběhu týdne, informace obdrţíme mailem. Myslím
ale, ţe měli hezký záţitek, především poznali teologickou fakultu, coţ se jim moţná bude do
budoucna hodit a součástí programu byla i prohlídka arcibiskupského paláce, coţ se
nepodaří jen tak. Během týdne dodám foto.
Zprávu zpracovala: Mgr. Martina Nakvasilová

Záloţka do kníţky spojuje školy
V měsíci říjnu se děti zúčastnily projektu Záloţka do kníţky spojuje školy, který
v rámci výtvarné a literární výchovy organizuje knihovna J. A. Komenského v Praze.
Smyslem soutěţe je přečíst knihu a pomocí záloţky ji nabídnout k přečtení dalšímu ţáku
z jiné školy. Nám byla přidělena partnerská škola za Slovenska, ze ZŠ Horní Kelčov
v Ţilinském okrese. Celkem se zúčastnilo asi 800 škol z ČR a SR.
Nejprve si děti přečetly dle vlastního výběru knihu, ve VV utvořily k dané knize
záloţku, já jsem ji „zavařila „ a záloţku jsme prezentovali spolu s knihami v jednotlivých
třídách, kde děti vysvětlovaly postup naší práce. Putovní nástěnku jsme dle pokynů vystavili
k nahlédnutí.
Všechny zhotovené záloţky se zasílají ţákům do Horního Kelčova, spolu
s fotodokumentací. Děti očekávají zase záloţky ze Slovenska. Tím jsou školy pomocí záloţek
spojeny.
Po ukončení práce a odeslání záloţek slovenským školám posílám krátké hodnocení s 2-3
fotografiemi na adresu indrakova@npmk.cz. Fotografie budou vystaveny v galerii na
stránkách Centra pro školní knihovny a budete si moci prohlédnout, jaké záloţky školy
vytvořily.
Zprávu zpracovala Mgr. Marie Havlíčková

Dopravní soutěţ
Ve čtvrtek 24. dubna 2014 se vybraní ţáci naší školy zúčastnili oblastního kola
DOPRAVNÍ SOUTĚŢE MLADÝCH CYKLISTŮ v Břeclavi. Naši školu reprezentovalo druţstvo
ve sloţení:
Kateřina Ivánová ze 4. B, Simona Kondllová, Martin Halady a Antonín Wagner – všichni z 5.
třídy
Druţstvo absolvovalo 4 soutěţní disciplíny:
 test ze znalostí pravidel provozu na pozemních komunikacích
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jízdu po dětském dopravním hřišti podle dopravních značek, semaforů a pokynů
policistů
jízdu zručnosti
poskytování první pomoci, kdy plnili vylosovaný úkol

Této náročné soutěţe se zúčastnila druţstva z deseti škol. V silné konkurenci obsadili naši
ţáci krásné 3. místo a tím postoupili do okresního kola, které se bude konat 15. května
v Hustopečích.
Zprávu zpracovala: Miroslava Předínská

Nakresli ideálního učitele
Ţáci 4. A se zúčastnili v měsíci květnu výtvarné soutěţe „Nakresli ideálního učitele“,
vyhlášené ministrem školství, mládeţe a tělovýchovy Marcelem Chládkem pro ţáky I. stupně
ZŠ. Vítěz soutěţe bude k Mezinárodnímu dni dětí odměněn moţností strávit jeden celý den
v pozici ministra školství.
Zprávu zpracovala Mgr. Marie Havlíčková

Recitační soutěţ
se konala ve čtvrtek 20. února 2014 v odpoledních hodinách. Nejlepší ţáci z třídních
kol soutěţili opět ve třech kategoriích. Porota sloţená z pedagogického kolektivu vybrala tyto
nejlepší ţáky.
Výsledky: 1. kategorie: 1. třída
1. Oliver Bartoš
1. B
2. Ţaneta Pechánková
1. B
3. Ţaneta Nedbalcová
1. B

Pastelky
Perníková chaloupka
Pastelky
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2. kategorie 2. a 3. třída
1. Adéla Polášková
2. Tea Průdková
3. Tomáš Šnorich
3. Martin Frolich

3.
3.
3.
2.

Óda na lelky
Proč
Vlastní podobizna
Šnečí závody

3. kategorie 4. a 5. třída
1. Martin Halady
2. Lenka Střelská
3. Petr Huňař
3. Kateřina Ivánová

5.
5.
5.
4. B

Dárek
Červená Karkulka
Turistická příhoda
Vítr

Věcné ceny a diplomy těm nejlepším i cena útěchy všem ostatním soutěţícím byly
odměnou za úsilí a pěkné přednesy, které ţáci předvedli.
Zprávu zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková

Soutěţ mladých zdravotníků
Dne 6. 6. 2014 proběhla soutěţ mladých zdravotníků na dvoře naší školy. Zúčastnilo
se jí 51 dětí z 1.- 5. tříd. Soutěţ zajišťoval krouţek mladých zdravotníků na stanovištích :
léčivé byliny (Tomáš Panáček), dopravní výchova (Pavel Musil), přenášení raněných (Nikola
Hübnerová), testové otázky z první pomoci (Lenka Haladyová), ošetření zlomenin (Antonín
Wagner), ošetření odřenin a krvácení (Martin Halady). Děti soutěţily ve třech kategoriích (1.2.tř., 3. tř., 4.-5. tř.
Umístění:

1. místo:

2. místo

3. místo

1. – 2.tř.

Dvořáček, Šnorich, Hrnčíř, Ugrelidze
Štollová, Veselská

3. tř.

Hadačová, Kašík, Čulen
Dominik, Davčík, Husařík

4. – 5. tř.
1. – 2. tř.
3. tř.
4. – 5. tř.

Štěpničková, Kondlová, Střelská
Pechánková, Ţďárská
Mrázek, Šnorich, Dţuna
Lišovská, Huňaŕ, Martinek

4. – 5. tř.

Baránková, Musil, Lubal

Zprávu zpracovala: Mgr. Lenka Budíková

Matematická soutěţ Klokan, Cvrček
V pátek 21. března od 8.00 hodin se ţáci snaţili vyřešit zapeklité matematické
příklady v rámci soutěţe „Matematický klokan“. Této celostátní soutěţe se účastníme kaţdý
rok. V letošním roce dosáhli velmi pěkného bodového zisku někteří ţáci 5. třídy, jejichţ
kategorie je dost náročná.
Výsledky:
kategorie Cvrček
2. a 3. třída
1. Tea Průdková
3.
75 bodů
z maximálního počtu 80 bodů
2. Eliška Bojanovská
3.
74 bodů
3. Natálie Janečková
3.
69 bodů
kategorie Klokánek 4. a 5. třída
1. Adam Helešic
5.
107 bodů
2. Daniela Konečná
5.
104 bodů
3. Antonín Wagner
5.
98 bodů

z maximálního počtu 120 bodů

Výsledková statistika byla odeslána za školu paní Jandové na krajské centrum.
Během 1 měsíce by měly být zpracovány výsledky za jihomoravský kraj a celou ČR, ţáci si
tak mohou srovnat své výsledky s ostatními.
Zprávu zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková
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Soutěţ v pexese
Poslední školní den před vánočními prázdninami si děti vyzkoušely, kdo má lepší
paměť. V soutěţi pexeso proběhla nejdříve třídní kola, poté se nejlepší hráči utkali ve
školním kole. Soutěţilo se ve dvou kategoriích.
V 1. kategorii: 1. – 3. třída vyhrál Michal Kováčik z 2. třídy, ve 2. kategorii: 4. a 5.
třída byla nejlepší Magdalena Sýkorová z 5. třídy. Všichni soutěţící získali cenu útěchy, ti
nejlepší pak drobné věcné ceny.
Výsledky:
1. kategorie 1. místo Michal Kováčik
2. třída
2. místo Ema Nazarčuková 1. A třída
3. místo Marek Myslík
2. třída
2. kategorie 1. místo Magda Sýkorová
5. třída
2. místo Lenka Haladyová 4. B třída
Talentmania 2014
Na škole se stalo tradicí, ţe ţáci 5. ročníku organizují soutěţ „Talentmania“. Letos se
uskutečnila v pátek 14. února, kdy se sešli všichni ţáci, pedagogové a soutěţící v tělocvičně
školy. Do soutěţe se přihlásilo 24 ţáků ve 14 různých vystoupeních - ve zpěvu, v tanci, ve
hře na hudební nástroj, a nechybělo ani kouzlení, zápas v judu či gymnastická baletní
sestava.
Letos byla zavedena novinka, vyhlašovala se navíc cena diváka a cena pedagogického
sboru. Všichni soutěţící za svou snahu získali cenu útěchy a ti nejlepší si odnesli hodnotné
ceny a diplom.
Cenu diváka získali chlapci z 3. třídy, kteří předvedli dokonalou sestavu a trénink
v judu – Jan Davčík, Josef Nový a Šimon Mrázek.
Cenu pedagogického sboru získala Valerie Krausová z 1. B třídy, která soutěţila
hned ve dvou disciplínách – ve zpěvu a v baletní sestavě. Cenu získala za své taneční umění.
Umístění podle poroty sloţené ze ţáků 5. třídy:
1. místo
Antonín Wagner, 5. třída – hra na akordeon
2. místo
Ema Veverková, Tea Průdková, 3. třída – zpěv, hra na klávesy a flétnu
3. místo
Valerie Krausová, 1. B třída - baletní sestava, zpěv
Zprávu zpracovala: Mgr. Marcela Minaříková

Dopravní soutěţ
Ve čtvrtek 19. září 2013 se zástupci naší školy zúčastnili dopravní soutěţe u
příleţitosti EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY, jejímţ pořadatelem byl Odbor správních věcí
města Břeclav a spolupořadateli BORS Břeclav a. s., Zdravotnická záchranná sluţba Břeclav
a Policie České republiky.
Soutěţ proběhla na nádvoří Městského úřadu Břeclav. Naši školu reprezentovali
v kategorii A – ţáci 4. ročníku Kateřina Ivánová a Jan Smutný a v kategorii B – ţáci 5.
ročníku Simona Kondlová a Martin Halady. Ţáci absolvovali jízdu na kole dle pravidel
silničního provozu po dobu 5 minut, jízdu zručnosti, co nejpomalejší jízdu a test k ověření
základní znalosti pravidel silničního provozu. Zpestřením byla prohlídka vozu záchranné
sluţby a rovněţ policejního vozu. Po závěrečném hodnocení průběhu celého dopoledne
obdrţeli všichni účastníci balíčky se svačinou a věcnými cenami.
Zprávu zpracovala: Miroslava Předínská

První turnaj prvňáčků ve hře zvaná „Brämball“
Dne 6. 5. 2014 se smíšené druţstvo z 1. A a 1. B zúčastnilo turnaje v brämballe na území
sportovního hřiště ZŠ Slovácká. Hráli jsme s 1. A a 1. C ze ZŠ Slovácká a oba zápasy jsme
vyhráli. Odnesli jsme si diplom za 1. místo.
Tato hra je velmi podobná softbalu.
Bräm je v překladu „spálený“.
Zpracovala: Mgr. Budíková
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Příloha č. 5

AKCE ŠKOLNÍ DRUŢINY
školní rok 2012/2013
24. 10. Zábavné odpoledne k ukončení projektové dne
„Cesta ke zdraví“ – společná akce školy a ŠD. Akce proběhla jako diskotéka v maskách
v odpoledních hodinách v tělocvičně školy. Děti si zatančily, zahrály spoustu her a soutěţí.
4. 12. „Mikuláš ve školní druţině“
Tuto akci si pro děti z obou oddělení ŠD přichystali zaměstnanci „Duhovky“. V přestrojení za
Mikuláše, čerta a anděla pro náš připravili zábavné odpoledne. Děti byly rozděleny na
čertíky a andílky a formou soutěţí získávaly body. Nakonec nebylo ani podstatné kdo
zvítězil, protoţe tento den byla hlavní zábava a legrace. Nechyběla ani nadílka – balíčky plné
sladkostí.
7. 12. „Co vím o Mikuláši“
Navštívili jsme místní pobočku knihovny ve Staré Břeclavi, kde nám paní knihovnice
povyprávěla zajímavosti vztahující se k Mikuláši, připravila zábavné luštění a v neposlední
řadě dílničky, ve kterých si děti mohly vyrobit papírové ozdůbky. Nakopírované pohádkové
hádanky jsme si odnesly do ŠD, kde jsme se je pokusili ať jiţ jednotlivě či některé společně
rozluštit. Odpoledne strávené v knihovně nám příjemně uběhlo.
18. 12. „Světélkování“ aneb zamykání školního dvora na zimu
Vlastní „světélkování“ bylo vyvrcholením týdenního projektu, během kterého si děti vyrobily
společný obrovský klíč, na který se všechny podepsaly. Kdo chtěl, mohl si vyrobit i klíč
vlastní. V úterý 18. prosince jsme se společně vypravili s klíči a světýlky na školní dvůr,
který jsme symbolicky uzamkli na zimu.
20. 12. BINGO ŠD
Tuto celodruţinovou hru o ceny hrajeme jiţ pravidelně kaţdým rokem. Letos jsme si ji
společně zahráli v tělocvičně školy. Děti bedlivě sledovaly své tabulky, aby mohly zvolat
sedadlo, řada či závěrečné BINGO. Tato forma soutěţení, kdy děti získávají drobné odměny,
se nám osvědčila a děti ji hrají rády.
21. 12. Posezení u vánočního stromečku
Tradiční akcí s připraveným programem a občerstvením se stalo i posezení u vánočního
stromečku. Nezapomněli jsme si připomenout vánoční zvyky, některé jsme si i vyzkoušeli. Po
programu, ve kterém vystoupily děti ať jiţ s recitací, zpěvem či hrou na hudební nástroj,
následovalo občerstvení. Nejvíce se ale všichni těšili na rozbalování dárečků, které je jiţ
čekaly pod stromkem, a letos nebyl určitě nikdo zklamán.
„Foukaná kopaná“
Ve středu 9. ledna 2013 proběhl v 1. oddělení ŠD turnaj s názvem „Foukaná kopaná“.
Samostatným výběrem se děti rozdělily do stejně početných druţstev a na předem
upravených stolech soupeřily, kterému druţstvu se nejvícekrát podaří sfouknout míček se
stolu na soupeřovu stranu. Přestoţe zvítězit mohlo pouze jedno druţstvo, nikdo nebyl
smutný, protoţe jsme si všichni uţili hodně zábavy.
22. 2. Klobouková diskotéka
Tento název skrývá zábavné odpoledne, které si děti z obou oddělení ŠD proţily v pátek 22.
února 2013 v tělocvičně školy. Jiţ dlouho dopředu si kaţdý z nás doma připravoval co
nejzajímavěji vyzdobený klobouk či jinou pokrývku hlavy. Objevily se velmi zajímavé
„modely“ klobouků. Zábavné odpoledne proběhlo při tanci a soutěţících jednotlivců i
skupinek dětí. Kaţdý tančil, jak nejlépe uměl a za to všechno jsme dostali sladkou odměnu.
20. 3. Otvírání jara
Tento den jsme se opět vypravili na školní dvůr. Tentokrát ale radostněji, protoţe jsme šli
pomocí papírového klíče školní dvůr odemknout.
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Velikonoční dílničky
V období čtrnáct dnů před Velikonocemi proběhy ve ŠD „Velikonoční dílničky“. Z nabídky
výrobků si děti individuálně vybraly ten, který se jim nejvíce líbil. Rovněţ jsme nezapomněli
na výrobu přáníček pro rodiče a zaměstnance školy. Výrobky si mohli všichni prohlédnout
ve třídě a chodbě před ŠD.
29. 3. Velikonoční koulení
Den před velikonočními prázdninami jsme nezapomněli ani na tradiční symbol Velikonoc –
vajíčko. A tak ke všem soutěţím v tělocvičně jsme vyuţili vajíčka, i kdyţ pochopitelně
polystyrenová. Soutěţili jsme v koulení vajíček, nošení na lţíci, házení na cíl, předávání ve
druţstvech aj. Zahráli jsme si pohybové hry na téma VAJÍČKO: „Vajíčka v hnízdě“, „Zvedni
vajíčko!“, „Honička s vajíčkem.“ Při těchto hrách jsme si uţili spoustu legrace.
30. 4. Celodruţinový slet čarodějnic a čarodějů
„Čarodějnice a čarodějové“ z obou oddělení ŠD se „slétli“ na školním dvoře v úterý 30. dubna
2013. Po vzájemném představení a přivítání „nových“ čarodějnic z 1. tříd jsme si společně
zatančili čarodějové kolo. Potom jiţ následovaly hry a soutěţe jako např. jízda na koštěti,
přenášení umělých pavouků aj. Po vyčerpávajících soutěţích se všichni občerstvili u
čarodějnického stánku. Kromě sladkostí ve tvaru hadů a ţabek se mohly čarodějnice posílit
nápoji jako sopka, čarodějův dech. Závěr zdařilého odpoledne obstaralo spálení čarodějnice
BRIKULAJDY – letos jiţ DESÁTÉ, kterou vyrobila děvčata z 1. oddělení ŠD.
3. 6. Zábavné odpoledne ke Dni dětí
V pondělí 3. června 2013 se děti z obou oddělení ŠD sešly v tělocvičně při společném
zábavném soutěţení u příleţitosti Dne dětí. Na pomoc nám přišla děvčata z 5. tř., která nám
pomohla na jednotlivých stanovištích. Děti zde mohly přecházet lavičku s pálkou a
pingpongovým míčkem, házet lopatkou papírové koule do koše, sráţet tenisovým míčkem
pyramidu plechovek aj. Odměnou byly nejrůznější sladkosti. Radost prozradila, ţe se
odpoledne opravdu vydařilo.
21. 6. „Slované na Duhovce“
V pátek 21. června 2013 se naše ŠD zúčastnila projektu pod názvem „Slované na Duhovce“.
Po příchodu na Duhovku se děti rozdělily do stejně početných skupin. Úvodem jsme zhlédli
dobovou scénku v kostýmech. Potom se skupiny děti rozešly po připravených stanovištích,
kde se formou soutěţení mohly seznámit s tím, jak Slované ţili, co jedli, s jejich prací.
Nejvíce však děti zaujaly ukázky bojového umění, kde si mohly vyzkoušet pohyb v bojové
skupině, tvoření obranné hradby ze štítů, ale i vlastní boj replikami zbraní. Odpoledne se
všem dětem opravdu líbilo a ani se jim nechtělo odcházet zpět.
24. – 28. 6. „TŘEŤÁKOVINY“ aneb loučíme se s našimi kamarády z 3. tříd. V posledním
týdnu před letními prázdninami jsme se loučili s našimi třeťáky a jak jinak neţ
prostřednictvím her a soutěţí. Uspořádali jsme si odpoledne plné pohybu a soutěţí s názvem
„Létající balónky“. A nafukovací balónky opravdu „létaly“, padaly, praskaly při soutěţích
v pinkání nejrůznějším způsobem v jednotlivcích i dvojicích. Rovněţ jsme praskali balónky
přivázané k noze při tanci, knihou aj. Vítězové obdrţeli jako odměnu co jiného neţ velký
nafukovací balónek.
„Hrátky s vodou“
Pod tímto názvem se skrývalo zábavné „mokré“ soutěţení jednotlivců i druţstev, ve kterém
hrála hlavní roli voda.
„Vtipálek“
Tato soutěţ spočívala ve vyhodnocení nejlépe podaného dětského vtipu, rovněţ porota byla
sloţena ze zástupců dětí z jednotlivých tříd. Nechybělo ani občerstvení. Po třeťácích nám
bude opravdu smutno, ale jiţ se těšíme na nové kamarády z budoucích 1. tříd.
Zpracovala Miroslava Předínská
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Příloha č. 7

AAnnkkeettaa –– šškkoollnníí jjííddeellnnaa
Co se Ti na ŠJ:
Líbí – výzdoba, obrázky na zdech, hodné kuchařky, barva- vymalování, čipování,
výběr ze dvou jídel, jídelníčky
Nelíbí – hluk a křik, čekání ve frontě, nucení k dojídání
Jste spokojení ve ŠJ
Jídlo ve ŠJ většině vyhovuje
Obědy ve ŠJ
Polévky ve ŠJ
- sním jen ty, které mi chutnají
- některé děti polévky nejí

Oblíbené polévky:
Rajská, knedlíčková, písmenková, gulášová, špenátová, čočková, s kuličkami
Oblíbená jídla:
- smaţený sýr, hranolky, tatarská omáčka
- řízek, bramborová kaše, bramborový salát
- krupicová kaše
- buchtičky s krémem
- buchty s povidly
- pizza
- guláš
- svíčková
- paprikáš a knedlíky
- špagety
- palačinky
- rajská omáčka
Kompoty
- broskve, ananas, třešně, hrozny
Doplněk
- oplatek, nanuk, jogurt
Salát
- okurkový, hlávkový, mrkvový, zelný
Nápoj
-

Coca-cola, šťáva, pomeranč. dţus

Výše uvedená jídla dětem chutnají.
Nechutná
luštěniny, ryby (i kdyţ rybí prsty chutnají), zelenina, játra, koprová a křenová
omáčka
Ţákům 5. třídy chybí sůl a některé děti si stěţovaly na pití, ţe si nemají moţnost přidat.
K obědu je nárok na jeden nápoj a přidat si můţou ochucenou vodu, coţ nevyuţívají.
Dále měly děti moţnost si sestavit jídelníček dle vlastního přání. Jejich jídla byla vybrána
a budou uvařena v týdnu 13. 1. – 17. 1. 2014. Jídelníček se jmenuje „Vaříme podle dětí“
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