
Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace

Bílovská 78, 691 01  Moravský Žižkov

a.  Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01  Moravský Žižkov

Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová

Školní družina ( 118400282 )

Školní klub       ( 118401122 )

b. Úplné školy

Školní rok 
2006/2007

Počet tříd
Celkový počet 
žáků

Počet žáků na
jednu třídu

celkem
        

z toho
spec. vyrovnávacích

1. stupeň ------ ------------------ 72 14,4
2. stupeň ------ ------------------ 81 20,3
Celkem ------ ------------------ 153 17

d. Celkový počet žáků v 1. ročníku:        15 žáků
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích):  11,57

e. Rada školy zřízená dle §17a, odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění : NE

f. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku
Základní škola 16847/96-2 1.-9.

h. ŠD, která je součástí základní školy
ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD

celkem 1 25 fyz. 1/ přepoč. 0,75

i. Školní klub
ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK
celkem 6 42 fyz.   5   

Část II.

Údaje o pracovnicích školy

1.Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.139/1997 Sb.
Celkový počet pedagogických pracovníků     14/13,23 100%/94,5%
Z toho odborně způsobilých     11 /10,55 100% / 95,9% 

2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2006/2007 



nastoupili na školu:    0     

3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2006/2007 
nastoupili na školu:       1   

4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2006/2007 
odešli ze školy:        0

5. Věkové složení učitelů
Učitelé

Věk Muži Ženy
do 35 let 1 2
35-50 let 1 6
nad 50 let - 3
Pracující důchodci nepobírající důchod - -
Pracující důchodci pobírající důchod - -
Rodičovská dovolená - -
Celkem 2 11

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků

                    Školení vychovatelů 1
                    Školský zákon 0
                    Hravé dítě 1
                    Kurz dyslexie 1
                    BOZP                             17
                    Kurz AJ 5
                    Seminář AJ  1
                    Školský zákon pro ZŠ                                   0     

Specializovaný kurz pro koordinátory ŠVPZV  6
Celkem 23

  
      

      
       

7. Romský asistent: ( ANO/NE )..........NE..........
    Jiný asistent:............NE...................................

Část III.



Výsledky výchovy a vzdělávání

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků v 1.pololetí

Ročník Počet 
žáků

Prospělo s 
vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikován

1. 15 15 0 - -
2. 11 11 0 - -
3. 15 14 1 - -
4. 14 11 3 - -
5. 17 8 9 - -

Celkem za I. stupeň 72 59 13 - -
6. 21 10 11 - -
7. 21 9 12 - -
8. 21 7 13 1 -
9. 18 8 9 - 1

Celkem za II. stupeň 81 34 45 1 1
Celkem za školu 153 93 58 1 1

Snížený stupeň z chování:
Stupeň z chování Počet % z počtu všech žáků

2 0 0
3 0 0

2. Celkové hodnocení a klasifikace žáků v 2.pololetí

Ročník Počet 
žáků

Prospělo s 
vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikován

1. 15 15 0 - -
2. 11 11 0 - -
3. 15 14 1 - -
4. 14 10 4 - -
5. 17 7 10 - -

Celkem za I. stupeň 72 57 15 - -
6. 21 7 14 - -
7. 21 9 11 1 -
8. 21 7 14 - -
9. 18 7 11 - -

Celkem za II. stupeň 81 30 50 1 -
Celkem za školu 153 87 65 1 -

Snížený stupeň z chování:
Stupeň z chování Počet % z počtu všech žáků

2 3 2 %
3 0 0



3. Celkový počet neomluvených hodin na škole:   0   průměr na jednoho žáka: 0

4. Údaje o přijímacích řízení na školu, uvedenou v přihlášce na 1. místě

Školní rok 2006/2007

Gymnázia

SOŠ SOU4 leté 
studium

6 leté 
studiu

m

8 leté 
studium

Počty žáků
Přihlášených 4 0 0 7 7

Přijatých 4 100% 0 0 100% 7 100% 7 100%

5. Počet absolventů ZŠ
Ročník Počet žáků % z celkového počtu všech žáků

9. ročník 18 11,4%
nižší ročník 0   0,0%

Celkem 18 11,4%

Část IV.

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2006/2007 neproběhla na škole kontrola ze strany České školní inspekce.

Část V.



Rozhodnutí ředitele

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle zákona 561/2004 Sb. O předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání ( Školský zákon) § 36, § 37. 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání
O odkladu povinné školní docházky 2 0
O dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0
Další dle § 3, odst.2,zákona č. 564/1990 Sb., v platném znění 0 0

Základní školy

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2005/2006 – 17

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2006/2007 – 11

Část VI.

Další údaje o škole

Kroužky při ZŠ
Název kroužku Počet kroužků Počet žáků
Pěvecký 1 21
Jóga 1 15

Školní akce a soutěže v roce 2006/2007



říjen 2006

- Štafetový běh Boba Zháňala – 2. - 5.r.
- Přednáška o USA – Karel Polách
- Veletrh vzdělávání Hodonín

listopad 2006 

Jedeme do Evropy – komponovaný pořad
Veletrh vzdělávání v Břeclavi
Exkurze ve výrobně svíček v  Moravském Žižkově
Soutěž „Bible a my“, okresní kolo – 4. a 6. místo

prosinec 2006

- Exkurze v podniku Otis v Břeclavi
- Komponovaný vánoční pořad – Zpívání na schodech
- Vánoční den otevřených dveří ve škole
- Vánoční dílna – projekt

únor 2007

- Bruslení na zimním stadionu
- Koncert rockové skupiny
- Keramická dílna pro žáky 

březen 2007

- Návštěva divadelního představení v Brně – Josef a jeho kouzelný pestrobarevný plášť
- Keramická dílna – glazování výrobků
- Okresní přebor ve šplhu
- Putování po Indii a Himalájích – pořad
- Přednáška o evropské kuchyni

duben 2007

- Návštěva knihovny v Hodoníně
- Výstava o romské problematice – diskuse
- Coca-cola cup
- Výtvarná soutěž „Máme rádi přírodu“
- Výtvarná soutěž Ohrožená příroda – 1.místo ve 4.kategorii
- Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5.r.- testy
- Pěvecká soutěž „Na tů našu notečku“ – 2.místo

květen 2007
- Exkurze Planetárium Brno, Antropos
- Okresní soutěž v kopané Břeclav – 2. místo
- Přednáška Ekologie, ptáci v ČR
- Návštěva krytého bazénu



- Výlet na kolech – minaret 
- Výtvarná soutěž „Život na dolním toku Moravy“ – 2. a 4.místo
- Výroba leteckých modelů
- Květinový den – den boje proti rakovině
- Návštěva krytého bazénu Břeclav

červen 2007
- Školní vlastivědné zájezdy jednotlivých ročníků
- Sportovní den

Část VII.



Poradenské služby v základní škole

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)

a) počty
                                             Fyzický počet        kvalifikace, specializace      dosažené vzdělání
Výchovný poradce                          1                  studium vých.poradenství            VŠ  
školní metodik prevence                 1                  seminář                                         VŠ

                                                          úvazek         kvalifikace,specializace    dosažené vzdělání
školní psycholog                                 -                               -                                     -
školní speciální pedagog(netřídní)      -                              -                                      -

a) věková struktura
                                              Do 35 let              30-50 let        50 let-důch.věk/z toho důchodci 
Výchovný poradce                    -                           1                             -
školní metodik prevence           -                           1                             -
školní psycholog                       -                           -                             -
školní speciální pedagog           -                           -                             -

a) další vzdělávání poradenských pracovníků
Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace pracovníků:
- výchovný poradce:            - vysokoškolské vzdělání
- školní metodik prevence:  seminář „Prevence šikany“
- školní psycholog:               - -
-školní speciální pedagog:    - -

2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách

a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne KrÚ JmK)

- uveďte program, grant :              ---------------

3. Individuální integrace
Ročník Počet žáků

2.  1 
3.                             1
7.    1

Celkem                                                    3



Část VIII.

Hodnocení Minimálního preventivního programu

Minimální  preventivní  program  byl  i  v tomto  roce  zaměřený  na  zkvalitnění  psychosociálního 
klimatu ve škole, kázně a posunu v postojích dětí.

Dílem našeho výchovně vzdělávacího působení bylo a zůstává vychovat dítě odpovědné za vlastní 
chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku. Učili jsme děti činit samostatná rozhodnutí, 
řešit problémy.

Opět jsme se snažili o:
- rozvoj kladných lidských postojů – úcty, důvěry snášenlivosti, empatie
- o podporu zdravého učení – smysluplnost, motivující hodnocení
- o vytvoření příjemného prostředí – estetická úprava tříd i školy

Akce  „Cvičení  v přírodě“ proběhla  s cílem  získání  vztahu  k přírodě  a  výchovy  k zdravému 
životnímu stylu  (žáci  1.  – 9.  ročníku).  Akce byla  hodnocena ze strany žáků kladně,  nenucenou 
formou  pomohla  vylepšit  vztahy  v třídních  kolektivech.  Oblíbenou  činností  byla  turistika 
s tábořením.
V Nekuřácký den proběhly v hodinách chemie,  rodinné a občanské výchovy diskusní kruhy na 
dané téma (žáci 6. – 9. ročníku).
Přínosem kulturní akce –  návštěva divadla -  bylo osvojení si společenského a také pozitivního 
sociálního chování.
Školní klub i letos nabízel hodnotné aktivity pro volný čas.
Úspěšné byly i akce pro rodiče – zpívání na schodech, den otevřených dveří. 
Žáci 8. a 9. ročníku navštívili  Veletrh vzdělávání v hodoníně a Břeclavi a žáci 9. ročníku Úřad 
práce za účelem volby povolání a v rámci systematické profesní přípravy.
Pro žáky I. a II. stupně se letos uskutečnil kurz první pomoci (zdravotní ústav Břeclav), dopravní 
výchova a beseda o práci ČP (Městská policie Hodonín). Důraz byl kladen na prevenci úrazů a 
osvojení  pravidel  silničního  provozu.  Žáci  měli  možnost  provést  i  praktický  nácvik  umělého 
dýchání, nepřímé srdeční masáže atd. Akce se mimořádně povedla a žákům se velmi líbila. 
V rámci  vzdělávání  pedagogických  pracovníků  se  metodička  prevence  zúčastnila  třídenního 
semináře s názvem  „Abychom si neublížili“ pod vedením Mgr. Renaty Ježkové a organizované 
PPP v Břeclavi. Prožitkový seminář se zabýval řešením různých forem šikany

Zhodnocení práce výchovné poradkyně za rok 2006/2007



V tomto školním roce jsem pracovala podle plánu VP, přičemž jsem se soustředila na tyto oblasti:

1. Oblast výchovných a výukových obtíží
Čtyři  žáci  byli  poradenskými  zařízeními  integrováni,  dva  měli  asistenty,  takže  jsem vyřizovala 
písemnou agendu, podílela se a koordinovala vytvoření, zhodnocení IVP, spolupracovala s rodiči a 
učiteli. Všichni dosáhli velmi pěkných učebních výsledků, pouze jeden chlapec pro svůj nezájem, 
vysokou absenci a nespolupráci  s rodinou bude opakovat  ročník.  Protože se ani při  přípravě na 
opravné zkoušky jeho snaha a podpora rodičů nezlepšila, v příštím školním roce škola neschválí 
IVP. (Poz. ke kontrolnímu vyšetření v PP se stejně v létě nedostavil). Splnila jsem všechny body 
plánu v této oblasti.

2. Oblast profesionální orientace žáků
Žáci se zúčastnili pod mým vedením veletrhů vzdělávání v Hodoníne a Břeclavi, kdy jim tyto akce 
každoročně pomáhají seznámit se se školami v našem regionu, navštívili IPS při ÚP v Břeclavi, což 
jim, kromě hodin v rámci volby povolání, pomohlo získat další informace o trhu práce. Žáci 7., 8., a 
9.  ročníku se zúčastnili  exkurze v Otisu Břeclav a  dalších akci  ve škole  (přednášky,  besedy se 
zajímavými  lidmi  o jejich  profesi).  Se žáky 9.  ročníku  jsem vyplňovala  přihlášky,  poskytovala 
poradenské rozhovory s rodiči a žáky. Kromě dvou žáků byli všichni umístěni v prvním kole, dva 
žáci  absolvovali  úspěšně  druhé  kolo  přijímacího  řízení.  Uskutečnilo  se  také  testování  žáků 
poradenskou firmou zaměřené na budoucí profesionální orientaci. Zúčastnilo se jej 5 žáků 7. a 8. 
ročníku, jejichž rodiče měli o tuto službu zájem.
Podílela  jsem se na akci  CERMATu, při  níž  se žáci  5.  ročníku zúčastnili  testování  Hodnocení 
výsledků vzdělávání žáků 5. r. ZŠ. Absolvovala jsem vzdělávací program e-Kariéra, abych mohla 
žákům poskytovat další informace z oblasti profesní kariéry.

3. Dobrovolníci i letos pomohli při uspořádání Českého dne boje proti rakovině, tyto charitativní 
akce mají na naší škole již svou tradici.

Myslím, že stanovené úkoly se mi podařilo dobře splnit, zejména oblast profesionální orientace. 
V příštím školním roce  se  zaměřím na větší  pomoc žákům ze složitých  sociálních  podmínek  a 
podporu nadaných žáků.

Mgr. Iva Sovová, výchovná poradkyně

V Moravském Žižkově
19. 9. 2007

Část IX.



Zhodnocení a závěr

Ve školním roce 2006/2007 ze 153 žáků prospělo 93 žáků s vyznamenáním, 58 žáků prospělo a 
neprospěl  pouze  jeden žák.  Z hlediska  výuky považuji  tato  čísla  za  dostačující  pro zhodnocení 
velmi dobrých výukových výsledků, metody práce se osvědčily, a zdokonalí se jistě dále ve školním 
roce  2007/2008,  kdy škola  začne  s výukou dle  vlastního  ŠVP v 1.  a  6.  ročníku.  Chování  žáků 
zaznamenalo mírné zhoršení – 3 žáci snížený stupeň z chování, ale stále 2 % kázeňských přestupků 
vážnějšího charakteru není až tolik v poměru k hektické době a vzorům ne zrovna nejvhodnějším 
pro děti ve věku 6-15 let. Negativní jevy se snažíme spolu s rodiči řešit formou zájmové práce ve 
školním klubu a v zájmových kroužcích. Z 18 vycházejících žáků 9. ročníku šli 4 žáci studovat na 
gymnázium, zbytek zvolil SOŠ – 7 žáků a SOU – 7 žáků.

Pedagogický  sbor  věnoval  svůj  čas  převážně  přípravě  tvorby  nového  školního  vzdělávacího 
programu či studiu, týkajícího se práce na tomto programu. 
I přesto s dětmi stihli účastnit se spousty soutěží, závodů, olympiád a výuky dle projektového plánu.

Integrace proběhla u 3 žáků bez komplikací.

Škola loni pracovala bez kontroly ČŠI. Zřizovatel  provedl státní kontrolu hospodaření, dále pak 
proběhla kontrola České správy sociálního zabezpečení.

V oblasti investic jsme nevyčerpali částku 300 000, která byla součástí rozvahy nárokované obcí 
pro školní  rok 2006/2007 na opravu části  sociálního  zařízení.  Vzhledem k pozdnímu možnému 
termínu firmy, schopné tuto opravu zařídit, přesouváme práce na období prázdnin ve školním roce 
2007/2008.

Škola více spolupracuje s rodinnou a veřejností jednak formou třídních schůzek, plenárních schůzí 
RR a akcí otevřených dveří, či podílením se na kulturních akcích obce.

Do budoucna je nutností zřídit pracovny fyziky, chemie a matematiky, ale to až v době, kdy opět 
počet žáků zaznamená nárůst.

V budoucnost naší školy pevně věří pedagogický sbor, správa školy i její zřizovatel.

Mgr. Irena Homolová, ředitelka školy

V Moravském Žižkově, dne 27. 9. 2007


