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1.0 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  
 
Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 je úplnou školou s 1. - 9. postupným 

ročníkem.  

 

Škola se nachází ve dvou areálech na území města Znojma, ty jsou od sebe 

vzdušnou čarou vzdáleny přibližně  2km. Hlavní budova se nachází v centru města 

na Václavském náměstí, budova odloučeného pracoviště u Jubilejního parku.  

 

Značnou předností školy je, že díky dopravnímu spojení je dostupná dětem z celého 

města i přilehlých městských částí. Většina žáků školy totiž nemá trvalé bydliště ve 

spádovém obvodu školy. 

 

Hlavní budova základní školy je umístěna v samotném historickém jádru města,  

v blízkosti důležitých památek a přírodní lokality Gránické údolí. Je to památkově 

chráněná stavba, která je členitá a prostorná. Skýtá mnoho dalších možností využití 

pro výuku i zájmovou činnost. Součástí prostor školy jsou školní dvůr, školní 

pozemek a hřiště. Ve škole je jedno oddělení školní družiny a školní poradenské 

pracoviště. V této budově se vzdělávají děti přípravné třídy a žáci od 1. do 9. ročníku.  

Budova odloučeného pracoviště je mimo centrum města, v blízkosti městského 

parku. V areálu tohoto pracoviště je mimo kmenových tříd také přípravná třída, 

žákovská knihovna, snoozelenová místnost, dále šest oddělení školní družiny, 

zahrada a školní hřiště. Škola zde zabezpečuje pouze výuku na I. stupni.  

 

Součástí základní školy jsou školní jídelna nedaleko hlavní budovy a školní výdejna 

na odloučeném pracovišti. 

 

Škola se profiluje jako škola rodinného typu, jejíž velkou předností je nízký počet 

žáků ve třídách. Žáci jsou vedeni k empatii, rozvíjení smyslu pro odpovědnost, 

schopnosti překonávat překážky, rozvoji tvořivého myšlení, seberealizace a zdravého 

sebevědomí. Značná část aktivit školy vyplývá z pojetí školního vzdělávacího 

programu „Přírodou ke vzdělávání“. 

 

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy  
 
Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace 

 

1.2 Zřizovatel školy  
 
Město Znojmo 

Městský úřad Znojmo 

Obroková 1/12  

669 22 Znojmo 
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1.3 Ředitelka školy 
  
Mgr. Renata Jahodová (od 1. 8. 2018) 

  

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení a jejich kapacity 
 

Základní škola  kapacita 700 IZO: 1028555889 

Školní družina kapacita 205 IZO: 119300389 

Školní jídelna kapacita 850 IZO: 103243224 

Školní jídelna - výdejna kapacita 200 IZO: 150065876 

 

1.5 Kontakty 
 
telefon: 739 389 031 

e-mail: podatelna@zsvaclavskenam.cz  

webové stránky: www.zsvaclavskenam.cz 

datová schránka: ryuma3j 

IČO: 70921211 

 

1.6 Úplná škola  

Stav k 30. 9. 2018 

  Počet tříd Počet ročníků Počet žáků 

VN JP  VN JP 

Přípravná třída 
 

1 1 1 10 15 

I. stupeň 
běžná 5 10 

5 
83 198 

speciální 0 1 0 12 

II. stupeň 

běžná 4 0 
4 

72 0 

speciální 3 0 32 0 

CELKEM 

 13 12 

9 + 1 

197 225 

25 422 

 

 

 

 

 

 

mailto:podatelna@zsvaclavskenam.cz
http://www.zsvaclavskenam.cz/
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Stav k 30. 6. 2019 

  Počet tříd Počet ročníků Počet žáků 

VN JP  VN JP 

Přípravná třída 
 

1 1 1 9 14 

I. stupeň 
běžné 5 10 

5 
80 199 

speciální 0 1 0 12 

II. stupeň 

běžné 4 0 
4 

74 0 

speciální 3 0 34 0 

CELKEM 

 13 12 

9 + 1 

197 225 

25 422 

 

Tři žáci plní školní docházku dle § 38 školského zákona ve školách mimo území České 
republiky. 

 

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 
  
Školská rada je devítičlenná. 

 Zřizovatel: 3 zástupci 

 Pedagogičtí pracovníci: 3 zástupci 

 Zákonní zástupci: 3 zástupci 

 

1.8 Školní vzdělávací program 
 
ŠVP ZV „ PŘÍRODOU KE VZDĚLÁVÁNÍ“ 

 Přípravná třída 

 1. – 9. ročník¨ 

 Školní družina 

 

1.9 Zařízení školního stravování 

Typ jídelny - dle 
výkazu Z 17-01 

Počet Počet strávníků 

Děti a žáci Diety – 
děti, žáci 

Zaměstnanci 
školy 

Cizí 
strávníci 

L 11  ŠJ - úplná 148 58 8 34 48 

L 13  ŠJ - výdejna 233 192 4 37 0 
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Typ jídelny 

- dle 

výkazu  

Z 17-01 

Celkový 
počet 

Počet strávníků 

Děti a žáci 
ZŠ 

Zaměstnanci 
školy 

Cizí strávníci 
– děti MŠ a 

žáci ostatních 
ZŠ 

Cizí strávníci 
– dospělí 

běžní diety běžní diety běžní diety běžní diety 

L 11  ŠJ - 
úplná 

180 58 8 34 0 0 32 48 0 

L 13  ŠJ - 
výdejna 

233 189 4 37 0 0 0 3 0 

 

Dietní stravování - druhy diet: 

 Dieta s omezením lepku¨ 

 Dieta při laktózové intoleranci 

 Dieta při alergii na mléčnou bílkovinu 

 Dieta při alergii na vaječnou bílkovinu 

 Dieta při jiné alergii – alergie na luštěniny 

 Diety při kombinovaných alergiích – banán, ořechy, celer, uzenina aj. 

V celkovém počtu byla připravována strava pro třináct skupin strávníků s dietními 

omezeními. Od srpna 2019 byl počet zredukován na tři nejběžnější druhy diet tak, jak 

byly původně diety do školní jídelny zavedeny. 

 

1.10 Školní družina, která je součástí základní školy (k 30. 10. 2018) 

ŠD 
Počet 
oddělení 

Počet dětí 
Počet 
vychovatelů 

kapacita 

celkem 7 
 

183 
 

fyzicky 8/ 
přepočteno 7,1 

205 

 

Od 1. 1. 2019 byl snížen počet oddělení na základě legislativních opatření na šest, 

dvě speciální oddělení družiny byla zrušena. 

 
2.0 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 
  

2.1 Pedagogičtí pracovníci (k 30. 9. 2018) 

 Fyzický počet 
 

Přepočtený počet na plně 
zaměstnané 

učitelé 33 32,9 

asistenti pedagoga 24 17,1 
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vychovatelé 8 7,1 

školní psycholog 1 0,8 

speciální pedagog 1 0,5 

  
Pedagogičtí pracovníci splňují odbornou kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb. 
 

2.2 Nepedagogičtí pracovníci (k 30. 9. 2018) 

 Pracovníci ekonomického úseku 

 Fyzické osoby Přepočtení na plně 
zaměstnané 

Účetní 1 1,0 

Administrativní pracovnice 1 1,0 

 

 Pracovníci provozního úseku 

 Fyzické osoby Přepočtení na plně 
zaměstnané 

Správci budov - školníci 2 2,0 

Uklízečky 7 6,1875 

 

 Pracovníci školního stravování – jídelna a výdejna 

 Fyzické osoby Přepočtení na plně 
zaměstnané 

Vedoucí školní jídelny 1 0,850 

Kuchaři 3 3,000 

Pomocní kuchaři 4 1,875 

Uklízečka 1 0,750 

 

2. 3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Název DVPP Akreditace 

Čtenářská a matematická pregramotnost MSMT-25234/2016-1-780 

Systematický úvod do problematiky nadání MSMT-6516/2017-1-405 

Vyhledávání a identifikace nadání MSMT-6516/2017-1-405 

Rozvoj kognitivně nadaného žáka v běžné škole MSMT-6516/2017-1-405 

Nácvik čtení MSMT-25705/2018-2-821 

Vzdělávání a péče žáků s LMP v běžné třídě ZŠ MSMT-896/2018-1-47 

Kritéria školní zralosti, odklad školní docházky, zápis do 

1. tříd 
MSMT-22376/2017-1-985 
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Třídnické hodiny MSMT-14522/2018-2-464 

Práce s motivací učitele a žáka MSMT-36406/2015-1-948 

Předmět speciálně pedagogické péče jako podpůrné 

opatření pro žáky se SVP 
MSMT-896/2018-1-47 

Třídní učitel jako lídr MSMT-893/2017-1-197 

Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce MSMT-14522/2018-2-464 

Zacházení s chemickými látkami a směsmi (CHLAS) ve 

školách – informace pro učitele chemie, biologie a 

ekologie 

MSMT-22652/2017-1-929 

Leadership a tvorba podporujícího a pozitivního klimatu MSMT-25735/2018-1-808 

Právní poradna MSMT-13674/2017-1-730 

Pracovní právo ve školách a personální agenda — 

Řízení ŠD, ŠK MSMT-32774/2016-1-936 

Strategie a řízení školy (NIDV) — 

Aktiv výchovných poradců — 

Škola v pohybu: Všeobecný pohybový rozvoj dětí — 

Společně proti šikaně — 

Webinář pro ředitele a management škol k podpoře 
nadání 

— 

GDPR — 

Školení k obsluze webových stránek školy — 

Záškoláctví - workshop — 

Vedení dokumentace školy, výkaznictví a financování 

podpůrných opatření 
— 

Seminář Bloggers — 

MU Pdf DAP Aj a literatura pro ZŠ — 

Specializační studium prevence sociálně patologických 

jevů 
— 

Odborná způsobilost v elektrotechnice: Kvalifikace ve 

zvláštních případech §11 
— 
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Reforma financování regionálního školství — 

 

2. 4 Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

Název DVPP Akreditace 

Jak ušetřit práci účetní a zlepšit kontrolu nad 

hospodařením ŠJ 
— 

Peněžní fondy v příspěvkové organizaci MŠMT-893/2017-1-197 

Účetní závěrka a účtování konce roku a novinky 2018 

v příspěvkové organizaci 
— 

Spisová služba a archivace aktuálně v praxi MVČR AK/PV-299/2015 

Reforma financování regionálního školství — 

Hygienické minimum pro pracovníky školních jídelen — 

Efektivní využití programů VIS 10.5.19 — 

 

3.0 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ  

         

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků  
       (2. pololetí školního roku 2018/2019) 

 

 Václavské náměstí 8  

 

ročník 
počet 

tříd 

počet 

žáků 

prospěl/a s 

vyznamenáním 
prospěl neprospěl nehodnocen 

PT 1 9 — — — — 

1.  1 13 7 5 1 0 

2.  1 15 6 9 0 0 

3.  1 19 8 10 1 0 

4.  1 13 3 9 1 0 

5.  1 19 2 16 1 0 

6.  2 35 5 25 5 0 

7.  2 30 1 28 1 0 

8.  2 30 1 25 4 0 

9.  1 12 1 11 0 0 

Celkem 13 195 34 138 14 0 
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 Jubilejní park 23 

ročník 
počet 

tříd 

počet 

žáků 

prospěl/a s 

vyznamenáním 
prospěl neprospěl nehodnocen 

PT 1 14 — — — — 

1.  2 41 36 5 0 0 

2.  2 43 37 4 1 1 

3.  2 39 34 5 0 0 

4.  2 44 26 18 0 0 

5.  3 44 20 24 0 0 

Celkem 12 225 153 56 1 1 

 

 1 žákyně 5. ročníku celkové slovní hodnocení (mimo chování). 

 Slovní hodnocení žáků z předmětů speciálně pedagogické péče.  

 

3.2 Snížený stupeň z chování (2. pololetí školního roku 2018/2019) 

 

Stupeň chování JP 1. stupeň VN 2. stupeň VN 

2 0 6 9 

3 0 0 4 

 
3.3 Počet neomluvených hodin 
 

 JP 1. stupeň VN 2. stupeň VN 

Průměr na žáka 0,028 3,47 6,54 

 
 

3.4 Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

 

V tomto školním roce měla naše škola jednoho žáka kvalifikovaného PPP jako 

nadaného v matematice. 

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 
 

 Gymnázium/konzervatoř SŠ/SOŠ/SOU 

 4 leté 

studium 

6 leté 

studium 

8 leté 

studium 

Maturitní 

obory 

Učební 

obory 

Přijatí žáci 0 0 4 1 18 

 

Počet žáků, kteří nepodali přihlášku na střední školu: 2 
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3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků 

7. ročník 0 

8. ročník 8 

9. ročník 13 

Celkem 21 

 

4.0 HODNOCENÍ ZŠ NEBO JEJÍCH SOUČÁSTÍ  
 
4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí a opatření zavedená   

      na základě zjištění České školní inspekce 

 

 19. září 2019 prošetřovala ČŠI stížnost zaměřenou na postup školy při řešení 

školního úrazu (červen 2019) a pedagogický přístup vyučujících. Stížnost byla 

vyhodnocena jako nedůvodná a neprokazatelná. 
 

 14. – 19. března 2019 proběhla inspekční činnost, jejímž předmětem bylo 

hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní 

školou a školní družinou, zjišťování a hodnocení naplnění školních 

vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcových 

vzdělávacích programem, kontrola dodržování ustanovení školského zákona  

a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují 

k poskytování vzdělávání a školských služeb. 

 

Na základě zjištění ČŠI byla postupně zavedena opatření, spočívající 

v přepracování školního vzdělávacího programu pro přípravné třídy, 

absolvování odborných seminářů v rámci DVPP určených pedagogických 

pracovníků. Na doporučení ČŠI byl upraven školní řád a do ŠVP ZV 

zapracována minimální doporučená úroveň minimálních výstupů. 

 

 21. 5. 2019 prošetřovala ČŠI stížnost zaměřenou na postup školy při řešení 

okolností zájezdu, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Na základě 

šetření bylo zavedeno opatření, které doplňuje směrnici školy k organizaci 

školních výletů. 

 

 25. 7. 2019 obdržela ČŠI stížnost směřující proti jednání školní jídelny  

a některých pedagogických pracovníků odloučeného pracoviště. Stížnost byla 

postoupena k přímému vyřízení ředitelce školy v rámci jejích kompetencí.  

Na základě zjištěných informací byla stížnost vyhodnocena jako nedůvodná,  

se stěžovateli byla situace řešena a vzájemně vysvětlena. 
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4.2 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány a opatření        

      zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů 

 

 8. 11. 2018 – Státní veterinární zpráva: kontrola ve školní jídelně 

Přemyslovců 8 se zaměřením na ověření hygienických podmínek při 

manipulaci se živočišnými produkty, při jejich skladování a označování. 

Během kontroly nebylo shledáno porušení platné legislativy. 

 

 

 19. 3. 2018 – Město Znojmo, Městský úřad Znojmo, interní audit: 

veřejnosprávní kontrola. Přezkoumány byly roční účetní závěrky k 31. 12. 

2017, úplné a průkazné vedení účetnictví a jeho správnost, správnost 

provedené inventarizace k datu roční závěrky, hospodaření s majetkem 

svěřeným do správy, pořízeným z dotace a jeho evidence, přiměřenost  

a účinnost řídící kontroly, dodržování Zásad a postupů při zadávání veřejných 

zakázek č. 3/2012 a registr smluv. Kontrolou byl zjištěn nedostatek týkající se 

vyplňování předepsaných náležitostí do cestovních příkazů na odloučeném 

pracovišti. Ředitelka vydala opatření k odstranění uvedených nedostatků  

a podala písemné vyjádření na MěÚ Znojmo, oddělení interního auditu. 

 

 7. 5., 13. 5. 15. 5., 23. 5. A 24. 5. 2019 – Oblastní inspektorát práce pro 

Jihomoravský a Zlínský kraj: kontrola dodržování povinností vymezených 

v ustanoveních § 3 odst. 1 zákona č. 251 Sb., o inspekci práce, se zaměřením 

zejména na povinnosti na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr, povinnosti na úseku rovného zacházení  

a povinnosti na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za 

zaměstnance. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

 

 22. 5. 2019 – Krajská hygienická stanice: ohlášená škola v přírodě 

v penzionu Nova ve Chvalaticích. V době šetření nezjištěny žádné nedostatky  

 

 

5.0 VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY  
/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./  

 

5.1 Rozhodnutí ředitelky 
 

 Počty zapisovaných podle výsledku zápisu a podle věku  
           (podle stavu k 31. květnu 2019) 
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Zapisovaní Zapsaní 

Převedeni 
na jinou 

školu 

S žádostí o 
odklad 

 VN JP VN JP VN JP VN JP 

Poprvé u zápisu 6 40 6 17 0 2 0 21 

Přicházejí po 
odkladu 

5 13 5 12 0 1 0 0 

=> z toho po 
dodatečném 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

6.0 PORADENSKÉ SLUŽBY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE – SPOLEČNÉ   
      VZDĚLÁVÁNÍ  
 
6.1 Údaje o odborných pracovnících  

 

 Počty 

 

  
počet 

 

 
kvalifikace 

 
specializace 

výchovný 

poradce/speciální 

pedagog 

 

1 učitelka ZŠ studium speciální pedagogiky 

výchovný a kariérní 

poradce 
1 učitelka ZŠ — 

školní metodik 

prevence 

 

2 
učitelka ZŠ 

specializační studium prevence 

sociálně patologických jevů 

učitel ZŠ — 

školní psycholog/ 

vedoucí ŠPP 

 

1 psycholog — 

speciální pedagog 2 učitelka ZŠ studium speciální pedagogiky 

vedoucí asistentka 1 asistentka pedagoga — 

 
 

 Věková struktura 
 

 Do 35 let 
(včetně) 

35 – 50 let 
 

Nad 50 let 

výchovný a kariérní 
poradce  

— 1 1 
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školní metodik prevence  — 1 1 

školní psycholog  — 1 — 

speciální pedagog  1 — 1 

vedoucí asistentka — 1 — 

 
Ve škole působí další pedagogičtí pracovníci, kteří absolvovali studium speciální 
pedagogiky a v tomto oboru mají dlouholetou praxi. 
 
 

 Další vzdělávání poradenských pracovníků a ostatních pedagogických 
pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů 
 
 Viz 2. 3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
 

6.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách  
 

 Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů  

                (ne z KrÚ JmK):  

 nebylo čerpáno 

 
 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. zřizovatel, sponzor, jiné):  

 Školní psycholog – září 2018 – srpen 2020 – úvazek 0,3 financován 

z prostředků zřizovatele 

 

 Další financování: 

 Školní psycholog – září 2018: financováno prostřednictvím projektu: 

Šablony I. - OPVVV - Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8 – reg. 

číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001890 (0,5 úvazek) 

                                   - říjen 2018 – srpen 2019: financováno ze státního 

rozpočtu na základě účelové dotace z MŠMT dle skutečně vykázaného 

počtu podpůrných opatření personálního charakteru (0,5 úvazek)  

 

 Asistenti pedagoga – financováno ze státního rozpočtu na základě 

účelové dotace z MŠMT dle skutečně vykázaného počtu podpůrných 

opatření personálního charakteru 

 

 Školní speciální pedagog - financováno ze státního rozpočtu na základě 

účelové dotace z MŠMT prostřednictvím dle skutečně vykázaného počtu 

podpůrných opatření personálního charakteru (0,5 úvazek) 
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6.3 Individuální integrace a podpůrná opatření  

 

Individuální integrace probíhala u dětí v přípravných třídách a žáků vzdělávajících se 

v běžných třídách. Podle druhu zdravotního postižení se jednalo o 7 žáků s PO 1, 65 

žáků s PO 2, 43 žáků s PO 3, 3 žáky s PO 4 a jednoho žáka s PO 5. Převahu tvoří 

žáci se specifickými poruchami učení, dále se jedná o žáky s poruchami chování, 

vadami řeči, lehkým mentálním postižením, s poruchou autistického spektra, s více 

vadami a žáka nadaného. 

 

6.4 Skupinová integrace  

  

Ve školním roce 2018/19 na škole probíhaly skupinové integrace ve 4 třídách 

zřízených dle § 16 odst. 9, a to v jedné třídě v 5. ročníku na odloučeném pracovišti, 

ve dvou třídách 6. ročníku, dále vždy v jedné třídě v 6., 7. a 8. ročníku  

na Václavském náměstí.  

 

Skupinová integrace se týkala 46 žáků. Z celkového počtu bylo  1x diagnostikováno 

mentální postižení, 1 x tělesné postižení, 1x zdravotní postižení s více vadami, 1 x 

sluchové postižení a 2x autismus. U zbývajících žáků se jednalo o závažné vývojové 

poruchy učení. 

 

6.5 Činnost Školního poradenského pracoviště 

 

ZPRÁVA METODIČKY PREVENCE – VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 
 
Plnění Minimálního preventivního programu za rok 2018/2019 

 Preventivní aktivity  

 Adaptační dny  - 6. ročníky  

 Beseda v Coolně + exkurze ve stanici rychlé záchranné služby -  6. ročníky  

 Neny - Najdi svůj svět - beseda spojená s koncertem - 5. - 9. ročník  

 Intervence PPP - následná, po adaptačních dnech 6. ročníků  

 Podané ruce Brno - 6. ročníky - prevence šikany  

 Hasík - 2. a 6. ročníky  

 Jeden svět - celá škola  

 Právní vědomí - přednáška OSPOD o právní zodpovědnosti - 6. ročníky  

 Beseda Zdravá výživa -  6. a 7. ročníky (dívky) 

 Beseda Poruchy příjmu potravy - 6. ročníky  

 Beseda Než užiješ alkohol, užij mozek  

 Beseda s Městskou policií Znojmo - 1. - 3. třída  

 Když jsem on-line - 4. a 5. třída  

 Abeceda peněz - finanční gramotnost – 4. třída 

 Coolna - proti drogám - 5. třída  
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 Vzdělávací aktivity 

 Filmové představení Pohodáři - cestopis Finsko - 6. - 9. ročník  

 Edukační program Betlémy - 7. ročník  

 Edukační program Ve znamení půlměsíce  

 Hudební skupina Marbo - muzikály  

 Edukační program Malý princ  

 Edukační program Hradní zdi  

 Exkurze - čistička odpadních vod Dobšice - 7. ročník  

 Exkurze SSZŠ Pozďatín  

 Burza škol SOU Dvořákova - pro vycházející žáky  

 Řemeslo má budoucnost - pro vycházející žáky  

 Edukační program Hudební nástroje - 6.B  

 Edukační program Křivky gotické a barokní - 6.B  

 Edukační program Znojemský hrad - 6.B  

 Edukační program Archeologie  

 Sportovní aktivity 

 Projekt Sportovec roku  

 Okresní kolo ve stolním tenise  

 Václavské vánočnění  

 Okresní kolo přespolního běhu Karolinka kap      

 Florbalový turnaj AŠSK ČR  

 Sazka Olympijský víceboj   

 Čokoládová tretra  

 Okresní turnaj ve vybíjené  

 Běh Senátor 2019  

 T-Mobile Olympijský běh  

 Projekty  

 Vánoční besídka Jubilejní park a Václavské náměstí 

 Projekt Ahoj, páťáci  

 Projekt Větrníček - 4. ročníky  

 Přírodou ke vzdělávání - 5. a 6. ročníky  

 Vánoční jarmark  

 Rodičovské kavárny  

 Projekt Chráněné oblasti jižní Moravy - 6. ročníky  

 Projekt Národní park Podyjí - 8. ročníky  

 Projekt PolyGram - pro vycházející žáky  
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ZPRÁVA METODIKA PREVENCE – JUBILEJNÍ PARK 

Byl vypracován plán „Školní preventivní strategie“ a „Krizový plán školy na rok 

2018/2019“.  Ten je stěžejní pro celou prevenci, vzhledem k tomu, že naprostá 

většina dostupných preventivních akcí je směřována k II. stupni základních škol.  

Školní metodik prevence má určené konzultační hodiny. 

Žáci mají k dispozici schránku důvěry. Vzkazy určené metodikovi jsou řešeny podle 

závažnosti sdělení. V letošním roce šlo především o problémy ve vztazích mezi žáky, 

které však neměly ráz šikany.  

Uskutečnilo se celkem 5 výchovných komisí. 

Dále bylo konzultováno a řešeno s rodiči i žáky:  

 1x kouření v blízkosti školy a pomalování zdi na WC  

 1 x výhružný dopis  

 1 x nevhodné chování žáků k mladším spolužákům 

 1 x krádež  

V rámci prevence spolupracuje odloučené pracoviště s PPP Znojmo, SPC v Brně,  

s SVP Labyrint ve Znojmě, s OSPOD Znojmo, Městskou policií Znojmo, Policií ČR, 

Národním parkem Podyjí. Někteří žáci dochází do denního stacionáře v SVP 

Labyrint. 

 Dopravní výchova  - 4. ročník v průběhu celého roku     

 Projekt Abeceda peněz – IV. B   

 NP Podyjí - 2. a 4. ročník  

 Muzikoterapie – 2. ročník 

 Hrátky s vránou – akce pro předškoláky a prvňáky  

 Pojďme si povídat o autismu  

 Čertovská diskotéka  

 Prevence agrese a rizikového chování MP Znojmo – V. C  

 Vánoční výstavka a besídka  

 Planetárium, Technické muzeum – 5. ročník 

 Požární prevence – Hasík  

 Akce pro předškoláky – Námořníci, na palubu  

 Jeden svět – kino – ekologický program  

 Den Země  

 Dětský den  

 Školní koncert  

 Letní škola v přírodě – III. B, IV. A  

 Sjíždění Dyje – I. A 

 Dvorkohraní – akce pro předškoláky a rodiče  
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 Exkurze Čížov - 5. ročníky  

 Exkurze u hasičů – II. A  

 Dyslektická olympiáda  

Rezervy jsou především v preventivních akcích zaměřených přímo na zneužití 

návykových látek. Jak už bylo předesláno, tyto jsou především pro druhý stupeň,  

nebo jsou pro nás z finančních důvodů hůře dostupné.  

Také bude v příštím roce třeba více aktivovat pedagogické pracovníky k plnění  plánu 

Školní preventivní strategie ve svých třídách. 

 

VÝCHOVNÉ A KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ 

 

 Profesní orientace žáků, individuální konzultace se žáky a zákonnými zástupci 

 Spolupráce s třídními učiteli vycházejících žáků 

 Akce Řemeslo má budoucnost 

 Beseda žáků na Úřadu práce ve Znojmě 

 Dokumentace: přihlášky na SŠ, zápisové lístky 

 Komunikace se zástupci SŠ, SOŠ, SOU  

 Spolupráce s PPP Znojmo a SPC Ibsenova, Sekaninova a Kociánka Brno 

 Spolupráce s třídními učiteli žáků s potřebou PO (individuální vzdělávací 

plány) 

 Zapojení do programu PolyGram  se SOŠ a SOU Dvořákova ve Znojmě 

 Navázení kontaktu se soukromou Agroškolou Pozďatín 

 

 

HODNOCENÍ ČINNOSTI VÝCHOVNÉ KOMISE (pracoviště Václavské náměstí) 

Výchovná komise při ZŠ Znojmo, Václavské náměstí 8 řešila v tomto školním roce 

celkem 119 různých případů, eviduje 38 zápisů a 26 hlášení na orgány činné ve 

výchovné péči o dítě - OSPOD, Policie ČR, kriminální policie, Státní zastupitelství 

Znojmo. Působí v tradičním složení - vedení školy, školní metodička prevence, 

výchovná poradkyně, třídní učitelé, školní psycholožka a zástupci OSPOD, policie, 

pedagogové SVP, pracovnice PPP. Výchovná komise také spolupracuje s romským 

koordinátorem.  

V tomto školním roce se nám podařilo snížit počet záškoláctví a neomluvené 

absence téměř na polovinu. Jako přínosné shledáváme celkový přístup nového 

vedení školy k prevenci a řešení záškoláctví, užší spolupráci třídních učitelů  

s výchovnou komisí, důslednost při řešení neobjasněné absence a hlubší 

proinformovanost rodičů i samotných žáků. I nadále ovšem narážíme na pomalý 

nejednotný přístup sociálních pracovníků z OSPOD, vyjma kurátorů pro mládež.   
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Kvůli častým výchovným přestupkům žáků z dětského domova jsme se snažili 

zkvalitnit spolupráci s vedením dětského domova, ovšem pro malé pravomoci  

a zákonné možnosti jejich zaměstnanců se nám nedaří kooperaci zefektivnit. Chybí 

nástroje, výchovné prostředky, kterými bychom mohli v případě vyhrocených situací 

žáků zasahovat.  

Díky nové politice vedení se nám daří sjednotit práci obou pracovišť. V tomto školním 

roce se členové školního poradenského pracoviště v rámci porad sešli celkem 5x. 

Výsledkem spolupráce je nový školní řád, sjednocené písemné formuláře i mnoho 

společných projektů. Od nového školního roku bude platit i jeden Minimální 

preventivní plán. Rádi bychom také upřesnili, které programy (v rámci selektivní 

prevence) budou jednotlivé ročníky absolvovat.   

V rámci podpory příznivého školního klima jsme i letos organizovali adaptační dny - 

poprvé nebyly pobytové. V jejich realizaci spatřujeme velmi kvalitní účinnost v rámci 

prevence a vnímáme je jako nejefektivněji strávený čas se žáky.   

Pravidlem se staly i třídnické hodiny, při kterých mají třídní učitelé možnost zachytit 

zárodky rizikového chování.   

Velmi dobře se nám spolupracuje s pracovnicemi SVP Labyrint, které pružně reagují 

na výchovné obtíže našich žáků a zařazují je do programu svého pracoviště. Školu 

podporují i realizací intervenčních programů ve třídách.   

Osvědčila se nám i spolupráce s nízkoprahovým klubem Coolna.  

 Souhrn přestupků za školní rok 2018/2019 

 Fyzické napadení                                                                                       18  

 Záškoláctví, neomluvená absence, kryté záškoláctví, útěky  

z vyučování                                                                                                 14  

 Krádeže, ztráty                                                                                             4  

 Kouření, OPL, alkohol                                                                                  5  

 Nevhodné chování, slovní útoky, přepisování v ž.k., ničení školního 

majetku                                                                                                       53  

 Šikana, kyberšikana                                                                                     2  

 Jiné                                                                                                             23  

38 případů zapsaných výchovnou komisí  

26  hlášení na OSPOD, státní zastupitelství, policii, dětský domov  
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7.0 ŠKOLNÍ, VOLNOČASOVÉ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY ŠKOLY  
 

7.1 Nepovinné předměty a zájmové útvary při ZŠ 
 

Zaměření Počet Název 

Jazykové 6 Angličtina 
(pod různými názvy – Začínáme s angličtinou, 

Hrátky s angličtinou apod.) 
Umělecké 3 Společenský kroužek 

 Sboráček 
Hra na flétnu (pod SVČ) 

Umělecký klubík 
Sportovní 3 Basketball 

Roztleskávačky 
Míčové hry (pod SVČ) 

Ostatní  3 Náboženství 
Logopedie 

Deskové hry 

 
 

7.2 Aktivity zájmového vzdělávání 
 
ZPRÁVA VEDOUCÍ VYCHOVATELKY O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 Počet žáků, oddělení 

Školní družinu navštěvovalo celkem 183 dětí z přípravné třídy a žáků naší školy. 

Družina na odloučeném pracovišti Jubilejní park disponovala sedmi odděleními,  

z toho byla zřízena dvě méně početná pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami a pět běžných oddělení. Od 1. 1. 2019 došlo k redukci počtu oddělení  

ze 7 na 6. Hlavním důvodem byla nesprávně legislativně ošetřená méně početná 

oddělení pro děti a žáky s potřebou podpůrných opatření. Oddělení nesplňovala 

požadavky na speciální oddělení, muselo dojít k přerozdělení účastníků.  

Na Václavském náměstí bylo po celý školní rok jedno běžné oddělení školní družiny.  

 Vychovatelky a asistentky 

Pedagogickou činnost v jednotlivých odděleních zajišťovaly kvalifikované 

vychovatelky, které se v průběhu roku vzdělávaly formou samostudia a na školeních 

v rámci MŠMT.   

V každém oddělení také po celý školní rok pracovaly asistentky pedagoga, které 

pomáhaly nejen dětem a žákům s přiznanou potřebou podpůrných opatření, ale také  

s organizací jednotlivých činností a aktivit v daném oddělení.   
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 Výchovná a vzdělávací činnost 

Činnost školní družiny probíhala v souladu se Školním vzdělávacím programem ŠD 

„Přírodou ke vzdělání.“ Pracovali jsme podle tematických plánů, zaměřovali se  

na relaxaci a odpočinek dětí a žáků po vyučování, na vzájemnou komunikaci, 

smysluplné využití volného času, uspokojování a rozvíjení zájmů dětí a žáků. 

Výchovně vzdělávací činnost se skládala z činností odpočinkových, rekreačních, 

zájmových a z přípravy na vyučování. Činnosti jsme přizpůsobovali věku dětí a žáků, 

snažili jsme se o jejich pestrost a atraktivnost. Po celý školní rok jsme dbali  

na hygienu, bezpečnost a pořádek v jednotlivých odděleních a kulturu stolování  

ve školní jídelně. Vzájemně jsme spolupracovali s třídními učiteli, výchovnou 

poradkyní, psycholožkou, zástupkyní ředitelky, ředitelkou a rodiči.   

 Zájmové aktivity 

Ve školní družině jsme organizovali pro zapsané děti a žáky řadu zájmových aktivit, 

některé z nich byly ve druhém pololetí financovány z projektu Kolumbus 2.  

 Gymnastika  

 Kinball  

 Jóga  

 Florball  

 Tancování  

 Hopík  

 Plavání – pouze první pololetí  

 Bruslení  

 Jupáček – časopis  

 Šikovné ruce  

 Angličtina  

 Malí výtvarníci  

 Bubnování  

 Akce a prezentace školní družiny 

V průběhu celého roku jsme připravovali pro naše děti a žáky řadu akcí, některých se 

zúčastnili také rodiče.   

 Čertovská diskotéka  

 Zdobení vánočního stromečku  

 Vánoční výstavka   

 Karneval  

 Zdobení velikonoční břízky  - 1. místo  

 Den dětí  
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Zájmová aktivita Bubnování prezentovala naši školu také na akcích pořádavých 

městem Znojmem, např. vystoupení na Znojemském adventu a Znojemských 

Velikonocích.  

Za nejkrásnější velikonoční břízku na Obrokové ulici (akce pořádaná městem 

Znojmem) jsme získali 1. místo a jako odměnu vyhlídkovou jízdu turistickým vláčkem 

po Znojmě.   

 Vlastní zhodnocení činnosti 

 V letošním roce se nám podařilo zabezpečit docházku všech zájemců o školní 

družinu, i přes složitou situaci při slučování oddělení jsme nemuseli nikoho 

propouštět. Počáteční obavy rodičů, aby větší počet dětí a žáků se SVP nenarušil 

chod oddělení a jejich řád, vyvrátil anonymní dotazník pro rodiče, který se zaměřoval 

na změny ve ŠD po 2.1 2019. Stejně tak zhodnotila práci školní družiny ČŠI, která 

neshledala žádné pochybení či nedostatky.    

 Rezervy - potřeby  

Potřebujeme vybavit oddělení ve „vile“ novým nábytkem, dvě oddělení v „domečku“ 

stolky a židlemi. Domeček by také potřeboval nový nátěr střechy. 

 
7.3 Školní parlament 
 
Na hlavní budově školy pracuje žákovský školní parlament, v rámci kterého se 
zástupci tříd zapojují do aktivit školy a zároveň připravují zábavné programy pro 
ostatní spolužáky. V školním roce 2018/2019 byla činnost školního parlamentu díky 
dlouhodobému onemocnění učitelky pověřené vedením parlamentu značně 
omezena. 

 

7.4 Sport 
 

DATUM NÁZEV STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA 

září – leden výuka plavání Povinná výuka plavání pro 3. a 4. ročník 

září - červen Sportovec roku 
celoroční projekt (2. stupeň Václavské 

náměstí) 

 
říjen - duben otužování 

aktivita na velké přestávky, Jubilejní park 
 

26. 11. 2018 
Florbalový turnaj 

AŠSK ČR 

pořadatel: Asociace školních sportovních 

klubů 

21. 12. 2019 
Vánoční laťka  
a běh školou 
 

tradiční soutěž pro žáky 2. stupně 
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7.5 Umění 

 Výtvarné soutěže 

únor 2019 
zimní škola v 

přírodě 

lyžařský výcvik pro žáky 1. stupně 

odloučeného pracoviště, Benecko, Krkonoše 

5. 3. 2019 
Sazka Olympijský 

víceboj 

projekt určený základním školám, které se 

mohou s dětmi jednoduše zapojit v hodinách 

tělesné výchovy – 1. část 

 26. 3. 2019 
Sazka Olympijský 

víceboj 

projekt určený základním školám, které se 

mohou s dětmi jednoduše zapojit v hodinách 

tělesné výchovy – 2. část 

 
26. 3. 2019 Čokoládová tretra  školní kolo atletické soutěže 

24. 4. 2019  
Karolinka Kap(ut) 

2019 
běh do vrchu – Karolininy sady Znojmo 

30. 4. 2019 
okresní turnaj ve 

vybíjené 

pořadatel: ZŠ Prokopa Diviše a MŠ, Znojmo - 

Přímětice 

21. 5. 2019 Čokoládová tretra  čtvrtfinále atletické soutěže - Brno 

3. 6. 2019 Senátor 2019 běh na 200, 400, 800m 

19. 6. 2019 
T-Mobile 

Olympijský běh 
školní běh v rámci celonárodní akce 

24. 6. 2019 Sportovní den  atletické soutěže, Jubilejní park 

25. 6. 2019 Vodácký výcvik 

tradiční akce pro žáky 2. stupně, výcviku se 

účastnili průběžně i některé třídy 1. stupně se 

svými třídními učiteli 

svými třídními učili 

NÁZEV STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA 

Vzpomínka na letošní vinobraní 

2018  

výtvarná soutěž vyhlášená městem 

Znojmem 

Příroda kolem nás výtvarná soutěž vyhlášená NP Podyjí 

Mé toulky za zvěří 
výtvarná soutěž vyhlášená  OMS - 2. místo 

(kategorie 13 – 15 let) 

Bateriožrout 
 

soutěž v rámci projektu Recyklohraní 

Moje nejoblíbenější knížka 
výtvarná a literární soutěž MAP v ORP 

Znojmo II 

Voda pro všechny - Proměny vody 

v ročních obdobích 

výtvarná soutěž vyhlášená MZe ČR  

u příležitosti Světového dne vody 
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 Hudba, zpěv 

Pěvecká soutěž „Znojemský slavíček“ 

 
 Literatura, recitace 

 

 
 
 

7.6 Kultura 

 

 předplatné divadelních představení  

 pravidelné besedy v dětském oddělení městské knihovny  

 školní vánoční besídky 

 školní koncert Sboráčku (Jubilejní park) 

 vystoupení Sboráčku (Horní náměstí – Advent, Velikonoce) 

 vystoupení Společenského kroužku (Horní náměstí – Advent, Velikonoce; vítání 

občánků Znojma, oddělení LDN při znojemské nemocnici, pečovatelský dům, 

mateřské školy) 

 poznávací zájezd – adventní Vídeň (agentura Remo agency) 

 poznávací zájezd – Praha (agentura Výuka jinak) 

 

7.7 Soutěže naukových předmětů 

 Matematické soutěže 

 Klokánek – školní kolo 

 Pythagoriáda – školní kolo 

 

 Jazykové soutěže 

 

 konverzační soutěž v AJ pro II. stupeň – školní kolo 

 

 Ostatní soutěže 

 

 soutěž Mladých zdravotníků – okresní kolo 

DATUM NÁZEV STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA 

8. 3. 2019 
Školní kolo recitační 

soutěže 
Znojemská Beseda 

26. 3. 2019 
Okresní kolo 

recitační soutěže 
Znojemská Beseda 

březen, 

duben 

2019 

Moje nejoblíbenější 

knížka 

výtvarná a literární soutěž MAP v ORP 

Znojmo II 

březen Autorské čtení 
1. místo v kategorii 7. – 9. tříd 

Čestné uznání pro dva kolektivy 5. ročníku 
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 zeměpisná olympiáda – školní a okresní kolo 

 

7.8 Environmentální vzdělávání 

 Recyklohraní  - dlouhodobý projekt, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků  

v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným 

odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. 
 Sběr papíru, kaštanů a žaludů, pomerančové kůry 

 

 Akce Národního parku Podyjí pořádané pro žáky odloučeného pracoviště 

Jubilejní park 23 

 Činnostní program „NP přichází do škol“ pro 2. ročníky, seznámení s různými 

biotopy v oblasti meandrů řeky Dyje  

 Besedy pro 4. a 5. ročníky o flóře a fauně NP Podyjí  

 Exkurze do Čížova – návštěvnického střediska a vycházka na vyhlídku nad 

Hardegg pro 5. ročníky  

 Projektové dny pro 2. stupeň 

 

 Výuka přírodou a historií (ve spolupráci s JmM Znojmo) 

 Terénní výuka v NP Podyjí 

 Den vody – exkurze ČOV Znojmo 

 Projekt Gránice (ve spolupráci s Městskými lesy Znojmo) 

 

7.9 Edukační programy 

 Edukační programy a výstavy pořádané Jihomoravským muzeem ve Znojmě 

 

DATUM NÁZEV MÍSTO KONÁNÍ 

říjen 2018 Houby Dům umění 

říjen 2018 Geologie Minoritský klášter 

říjen 2018 Padá listí ze stromu Minoritský klášter 

říjen 2018 Příběh domu č. 11 Dům umění 

listopad 2018 Ze semínka strom Minoritský klášter 

listopad 2018 Řemeslo má zlaté dno Minoritský klášter 

listopad 2018 Mistrův pomocník Dům umění 

listopad 2018 Popiš, zařaď, ukazuj Dům umění 
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 Edukační programy pořádané jinými institucemi a naší školou 

 

listopad 2018 Za zlámanou grešli Dům umění 

prosinec 2018 Tvořivé Vánoce Dům umění 

prosinec 2018 Půjdem spolu do Betléma Dům umění 

leden 2019 Zimní spáči Minoritský klášter 

leden 2019 Muzzzeum! Minoritský klášter 

únor 2019 
Na kašel i rýmičku 

použijem kytičku 
Minoritský klášter 

březen 2019 Rytíř versus samuraj Minoritský klášter 

březen 2019 Cesta z města Minoritský klášter 

duben 2019 Tvořivé Velikonoce Dům umění 

duben 2019 Tvořivé Velikonoce Dům umění 

duben 2019 Den vody Minoritský klášter 

květen 2019 Výletníci Minoritský klášter 

červen 2019 Barevný život na louce Minoritský klášter 

červen 2019 Hurá na prázdniny! 
Dům umění a Minoritský 

klášter 

 

 

 

červen 2019 Hradem s princeznou Znojemský hrad 

DATUM NÁZEV POŘADATEL MÍSTO KONÁNÍ 

září 2018 – 

červen 

2019 

Besedy v Městské 

knihovně Znojmo 
Městská knihovna Znojmo 

Městská knihovna 

Znojmo 

září 2018 – 

červen 

2019 

Návštěvy divadelních 

představení 
Znojemská Beseda Městské divadlo Znojmo 

21.9.2018 Den bez aut 
Středisko volného času 

Znojmo a město Znojmo 
Znojmo, Horní náměstí 

2.11.2018 
Projektový den 

Halloween 

I. stupeň ZŠ,  

Václavské nám. 8 

tělocvična ZŠ,  

Václavské nám. 8 

4.12.2018 
Návštěva planetária 

v Brně 
V. třída  

Hvězdárna a planetárium 

Brno 

28.11.2018 

Den otevřených dveří 

a adventní jarmark 

Speciálních škol 

MŠ, ZŠ a PrŠ Znojmo, p.o. 
ZŠ speciální, Jezuitské 

náměstí 1 
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Znojmo 

leden, únor 

2019 

Besedy s Městskou 

policií Znojmo 
Městská policie Znojmo 

I. stupeň ZŠ,  

Václavské nám. 8 

1.3.2019 Pohádkový karneval 
I. stupeň ZŠ,  

Václavské nám. 8 

tělocvična ZŠ,  

Václavské nám. 8 

15.3.2019 Jeden svět 
Festival dokumentárních 

filmů 
kino Svět 

27.3.2019 
Hudební vystoupení 

skupiny Marbo 

Hudební agentura a 

skupina MARBO 

tělocvična ZŠ,  

Václavské nám. 8 

10.4.2019 

Když jsem on-line 

(prevence 

kyberšikany - 

beseda) 

Linka bezpečí 
I. stupeň ZŠ,  

Václavské nám. 8 

17.4.2019 

Povídání 

s Bovýskem (beseda 

o zdravé výživě) 

Ovoce a zelenina do škol 
I. stupeň ZŠ,  

Václavské nám. 8 

25.4.2019 Den Země 
Středisko volného času 

Znojmo a město Znojmo 

Beach Club u Louckého 

kláštera 

29.4.2019 Abeceda peněz Česká spořitelna budova ČS Znojmo 

30.4.2019 Čarodějnický rej 
I. stupeň ZŠ,  

Václavské nám. 8 

tělocvična ZŠ,  

Václavské nám. 8 

14.5. 2019 Lidské tělo (beseda) 

Střední zdravotnická škola 

a Vyšší odborná škola 

zdravotnická Znojmo 

SZŠ a VOŠ Znojmo, 

Jana Palacha 8 

15.5.2019 
Den otevřených dveří 

ZZS JmK a HZS JmK 
ZZS JmK a HZS JmK 

Sídlo záchranné služby 

Pražská ul. Znojmo 

16.5.2019 
Kinematovlak 2019 

(kino na kolejích) 
FILMFEST, s.r.o. nádraží ČD, Znojmo 

30.5.2019 Den bez úrazu 
Středisko volného času 

Znojmo a město Znojmo 
Znojmo, Horní náměstí 

31.5.2019 

Projížďka městem 

Znojmem turistickým 

vláčkem v rámci 

MDD 

darovalo město Znojmo Znojmo 

13.6.2019 
Protidrogový 

program 
Klub COOLNA Znojmo Klub COOLNA Znojmo 
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7.10 Spolupráce mezi pracovišti 

 

 

  

7.11 Spolupráce s veřejností 

 

7.12 Spolupráce s MŠ a rodiči předškoláků  

            

DATUM NÁZEV CHARAKTERISTIKA 

27.9.2018 Větrníček akce pro čtvrtý ročník 

2. 10. 2019 Výuka přírodou a historií akce pro žáky 5. a 6. ročníku 

18.10.2018 Ahoj páťáci akce pro budoucí pátý ročník 

13.12.2018 Vánoční besídka Jubilejní park 
vystoupení pro děti, žáky, 
jejich rodiče a přátele školy 

21.12.2018 Vánoční besídka Václavské náměstí 
vystoupení pro děti a žáky 
školy 

DATUM NÁZEV STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA 

28.11.2018 Vánoční jarmark 
výtvarné dílny pořádané 
v prostorách hlavní budovy 

29.11.2018 
Rodičovská kavárna – Jak přežít 
pubertu 

beseda pro rodiče – hlavní budova 

29.11.2018 Pojďme si povídat o autismu 
13. setkání rodičů žáků s PAS  
a  pedagogů – odloučené pracoviště 

21.2.2019 
Rodičovská kavárna – Budeme mít 
prvňáka? 

beseda pro rodiče – hlavní budova 

17.4.2019 Roztleskávačky Super Girls 
vystoupení žákyň na Horním 
náměstí v pořadu Znojemské 
Velikonoce 

16.5.2019 
Rodičovská kavárna – Když táta 
s mámou neladí 

beseda pro rodiče – hlavní budova 

průběžně Spolupráce s GPOA Znojmo praxe studentek ve školní družině 

průběžně 
Vystoupení Společenského 
kroužku 

MěÚ Znojmo, pečovatelský dům aj. 

DATUM NÁZEV MŠ (NÁZEV AKCE) STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA 

duben 2019 
MŠ Znojmo, Pražská, MUDr. 

Jana Janského 
beseda s rodiči předškoláků 

v mateřské škole 
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8.0 HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

8.1 Investice a opravy 

Hlavní opravy ve škole začaly probíhat tradičně v období letních prázdnin.  

Na začátku července došlo k uzavření areálu odloučeného pracoviště Jubilejní park 

přesunu do náhradních prostor v bývalé ZŠ Slovenská. Po úředních průtazích 

započala v polovině srpna rekonstrukce opláštění budovy „B“, realizace je plánována 

po celý školní rok 2019/2020. Finanční náklady dosahující bezmála 21 mil. Kč jsou 

rozložena do dvou rozpočtových období. 

Na začátku července proběhla soutěž na realizaci výměny střešního pláště na 

budově 1. stupně na Václavském náměstí. Po schválení Radou města Znojma došlo 

za pomoci Správy nemovitosti a firmy FCC k vyklizení půdních prostor a přípravě na 

opravu v hodnotě cca 1, 5 mil. Kč. Oprava střechy proběhne na podzim 2019. 

V budově 1. stupně ZŠ na Václavském náměstí byla zřízena v prostoru bývalého 

skladu školní prádelna. Zakoupili jsme novou pračku, sušičku a potřebné vybavení 

pro žehlení a skladování prádla. Zde počítáme se značnou úsporou financí v rámci 

služeb. 

Finanční úsporu přinese do budoucna také zřízení nových webových stránek 

s redakčním systémem, které si již nyní administrujeme sami. Podařilo se nám zajistit 

připojení internetu na optický kabel pro hlavní budovu a školní jídelnu, což 

představuje snížení nákladů za tuto službu na polovinu. 

Ve dvou třídách 2. stupně byly vyměněny desky lavic, v příštím školním roce je 

plánována další postupná výměna v ostatních třídách. 

Během prázdnin byly rovněž zbourány vestavěné výklenky v přízemí.  

Po konzultacích s památkáři dojde k postupné úpravě prostor včetně dobového 

zábradlí tak, aby jim byl vrácen původní historický vzhled. 

Ve školní jídelně na ulici Přemyslovců proběhla oprava elektroinstalace, byla 

vyměněna svítidla na chodbách, schodištích a vysoušeče na toaletách. V prostorách 

duben 2019 MŠ Znojmo, Dělnická 
beseda s rodiči předškoláků 

v mateřské škole 

duben 2019 MŠ Znojmo, Pražská 
beseda s rodiči předškoláků 

v mateřské škole 

18. 6. 2019 DVORKOHRANÍ 
zábavné setkání s budoucími 

prvňáčky a jejich rodiči (JUPARK) 

18. 6. 2019 
Schůzka pro rodiče 

budoucích prvňáčků 
odpolední setkání s rodiči v budově 

Jubilejní park 

25. 6. 2019 
Program pro rodiče a 

přátele dětí přípravné třídy 
pásmo aktivit Čj, M, Hv, Aj 
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kanceláře a kuchyně došlo k vysekání a výměně části vodovodního potrubí, které 

způsobovalo únik vody do zdí. 

 

8.2 Jiné zdroje financování 

 Kolumbus  

Projekt Kolumbus navýšil finanční možnosti školy o dalších 50 000 Kč na rozšířenou 

výuku cizích jazyků a 26 000 Kč na podporu výuky cizích jazyků. Finanční prostředky 

byly využity na nákup učebnic, výukových materiálů a potřeb na výrobu pomůcek. 

Žáci na 1. stupni měli možnost navštěvovat jeden ze šesti bezplatných kroužků 

anglického jazyka.  

 

9.0 PODPORA ŠKOLY ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ 
 
SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU 

Identifikace operačního programu 

Číslo operačního programu:                              02 

Název operačního programu:                            Operační program Výzkum, vývoj a                                           

                                                                           vzdělávání 

Název výzvy:                                                      Výzva č. 02_16_022  Podpora škol  

                                                                           formou projektů zjednodušeného    

                                                                           vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro    

                                                                           méně rozvinutý region v prioritní ose 3  

                                                                           OP 

                                                                            
Projekt 

 
Registrační číslo projektu:                                 CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001890 

Název projektu:                                                 Vzdělávání pro všechny 

Datum zahájení realizace projektu:                   1. 2. 2017 

Datum ukončení realizace projektu:                  31. 1. 2019 

Rozpočet projektu celkem:                                1 110 052,- Kč 
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Stručný obsah projektu 

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání 

dětí a žáků a podporu extrakurikulárních aktivit ZŠ. 

Rozpočet projektu  

 Číslo 

aktivity 

Název aktivity Celkové náklady 

aktivity 

II/1.3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ 560 700,- Kč 

II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – 

Matematická gramotnost – Inkluze - DVPP v rozsahu 

16 hodin  

 

141 792,- Kč 

II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na 

inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 

 

66 640,- Kč 

II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 340 920,- Kč 

 Celkové náklady projektu 1 110 052,- Kč 

 
Projektoví manažeři:                                                                  
Mgr. Helena Šteflová, Mgr. Denisa Islami      
 
 

10.0 ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR 
 
Školní rok 2018/2019 byl velmi náročný. Došlo k mnoha personálním změnám  
na vedoucích pozicích – ředitelka školy, statutární zástupkyně ředitelky školy, 
vedoucí vychovatelka, vedoucí asistentka, vedoucí školní jídelny. Několik 
pedagogických pracovníků náhle dlouhodobě onemocnělo, či odešlo na mateřskou 
dovolenou a bylo nutné vždy rychle zajistit kvalifikovaný zástup. Také ve školní 
jídelně proběhla velká personální obměna pracovníků. 
 
Během 12 měsíců bylo nutné připravit a realizovat mnoho změn v chodu školy, 
rozdělit kompetence, zkontrolovat a upravit povinnou dokumentaci školy a zaměřit se 
na spolupráci školy s různými organizacemi a na propagaci školy na veřejnosti. 
 
Časově náročnou záležitostí bylo provedení řádné inventarizace v budově školy  
na Václavském náměstí, nastavení systému kontroly, odstranění nedostatků  
a vyřazování nepotřebného a nefunkčního majetku. 
 
Hlavním úkolem posledních měsíců byla příprava na rekonstrukci přístavby 
odloučeného pracoviště a s tím spojených legislativních náležitostí, a poté 
uskutečnění přestěhování školy do náhradních prostor.  
 
V letošním roce se podařilo, aby na 2. stupeň přestoupila velká část žáků 5. ročníku 
z odloučeného pracoviště. Byli bychom rádi, aby se tento stav udržel i v budoucnu. 
 
Přes všechny nesnáze, problémy a časté kontroly nás těší, že pedagogičtí pracovníci 
dokázali i při velkém pracovním nasazení nabídnout a připravovat pro děti a žáky 
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obrovské množství aktivit. Věříme, že tuto činnosti oceňují i rodiče a instituce,  
se kterými spolupracujeme. 
 
Velkou pomocí pro celou školu je podpora a vstřícný přístup zřizovatele a jeho 
nemalé finanční investice zlepšující prostředí školy a podmínky ke vzdělávání žáků. 
 
  

Znojmo, 26. srpna 2019 

                                                                                   Mgr. Renata Jahodová 

                                                                                                          ředitelka školy 

     

Schváleno ŠR dne 1. 10. 2019 

                                                                   

 
 
 

 
 
 
 


