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

ročníkem.  

 

Hlavní budova se nachází v centru města na Václavském náměstí, budova 

odloučeného pracoviště u Jubilejního parku. Obě školy jsou v bezprostřední blízkosti 

lokalit, které byly občany Znojma opakovaně vyhodnoceny v pocitové mapě města 

jako místa, kde je příjemné prostředí a kde rádi tráví svůj volný čas. Díky dopravnímu 

spojení je škola dostupná dětem z celého města i přilehlých městských částí.  

 

Budovu na Václavském náměstí navštěvují z větší části děti, které nebydlí ve 

spádovém obvodu. Jejich zákonní zástupci ji vyhledávají především pro mnohaleté 

zkušenosti pedagogů s výukou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a pro 

menší kolektivy tříd umožňující větší individuální přístup. Žáky školy jsou také děti 

z Dětského domova ve Znojmě a Domova pro matky a otce v tísni.  

 

Na odloučeném pracovišti tvoří většinu žáků děti ze spádového obvodu. Mezi žáky 

patří i děti z přilehlých spádových obvodů, jejichž zástupce zaujal program a bohaté 

aktivity školy, které směřují už k předškolnímu věku. 

 

Součástí základní školy je i školní družina na obou pracovištích, školní jídelna na ulici 

Přemyslovců 8 a školní výdejna na Jubilejním parku 23. 

 

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

žáků ve třídách. Každoročně otevíráme dvě přípravné třídy pro děti s odkladem 

povinné školní docházky. Žáci jsou vedeni k empatii, rozvíjení smyslu pro 

odpovědnost, schopnosti překonávat překážky, rozvoji tvořivého myšlení, 

seberealizace a zdravého sebevědomí.  

 

Velkou pozornost věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, 

pracujeme v souladu s myšlenkami inkluze. 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 Ředitel školy 
  
Mgr. Vladimír Pařízek (do 31. 7. 2018) 

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: 515 224 758 (do 8/2018)  

mobil: 739 389 031 

e-mail: zs.vaclavske@seznam.cz  

            podatelna@zsvaclavskenam.cz (od 8/2018) 

webové stránky: www.zsvaclavskenam.cz 

datová schránka: ryuma3j 

IČO: 70921211 

 

1.6 Úplná škola  

Stav k 30. 9. 2017 

  Počet tříd Počet ročníků Počet žáků 

VN JP  VN JP 

Přípravná třída 
 

1 1 1 15 11 

I. stupeň 
běžná 5 10 

5 
88 202 

speciální 0 1 0 13 

II. stupeň 
běžná 4 0 

4 
66 0 

speciální 5 0 48 0 

CELKEM 

 15 12 

9 + 1 

217 226 

27 443 

 

 

 

 

 

zs.vaclavske@seznam.cz%20
mailto:podatelna@zsvaclavskenam.cz
http://www.zsvaclavskenam.cz/
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Stav k 30. 6. 2018 

  Počet tříd Počet ročníků Počet žáků 

VN JP  VN JP 

Přípravná třída 
 

1 1 1 13 14 

I. stupeň 

běžné 5 10 
5 

89 199 

speciální 0 1 0 13 

II. stupeň 

běžné 4 0 
4 

68 0 

speciální 5 0 49 0 

CELKEM 

 15 12 

9 + 1 

219 226 

27 445 

 

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 
448 267 43 91 47 

L 13  ŠJ - výdejna 

 

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 
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 Dieta při kombinované alergii – banán, ořechy, celer, uzenina aj. 

 

1.10 Školní družina, která je součástí základní školy 

ŠD Počet 
oddělení 

Počet dětí Počet 
vychovatelů 

kapacita 

celkem 7 170 fyzicky 7/ 
přepočteno 6,3 

205 

 

2.0 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 
  

2.1 Pedagogičtí pracovníci 

 Fyzický počet 
 

Přepočtený počet na plně 
zaměstnané 

učitelé 37 36,9 

asistenti pedagoga 23 16 

vychovatelé 7 6,3 

školní psycholog 1 0,5 

speciální pedagog 1 1,0 

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

2.2 Nepedagogičtí pracovníci (k 30. 9. 2017) 

 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 6 5,568 

 

 Pracovníci školního stravování – jídelna a výdejna 

 Fyzické osoby Přepočtení na plně 
zaměstnané 

Vedoucí školní jídelny  
10 
 

6,6 Kuchařky 

Uklízečka 
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2. 3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Název DVPP Akreditace 

Dílny k poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů MSMT-6516/2017-1-405 

Třídnické hodiny MSMT-14522/2018-2-464 

Prevence a řešení školní neúspěšnosti MSMT-25422/2106-2-651 

Strategie zvládání obtížných situací ve výuce - ,,Co 

(ne)funguje na žáky" 
MSMT-36390/2015-1-953 

Agrese a agresivita u dětí a mládeže MSMT-7235/2017-2-646 

Rozvoj matematické gramotnosti u žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami 
MSMT-893/2107-1-197 

Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného 

vzdělávání 
MSMT-15786/2016-1-456 

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ a 

mladším školním věku 
MSMT-7235/2017-2-646 

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

Jak vybudovat pozitivní a růstové klima ve škole MSMT-893/2017-1-197 

Matematická gramotnost tvořivě - 3. ročník ZŠ MSMT-25225/2016-2-791 

Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků 

se SPU, SPCH 
MSMT-1412/2016-1-156 

Vyjmenovaná slova, slovní druhy MSMT-36575/2015-1-946 

,,Bezpečně na internetu" a ,,Kyberšikana a počítačová 

kriminalita" 

MSMT-22608/2017-1-

1000 

Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární 

logopedická prevence 
MSMT-25234/2016-1-780 

 

3.0 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ  

         

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků  
       (2. pololetí školního roku 2017/2018) 

 

 Václavské náměstí 8  

 

ročník 
počet 

tříd 

počet 

žáků 

prospěl/a s 

vyznamenáním 
prospěl neprospěl nehodnocen 

PT 1 13 — — — — 

1.  1 14 11 3 0 0 

2.  1 15 8 4 3 0 

3.  1 15 5 10 0 0 

4.  1 20 6 14 0 0 
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5.  1 25 8 17 0 0 

6.  3 31 2 26 3 0 

7.  2 32 1 28 3 0 

8.  2 26 2 14 10 0 

9.  2 28 1 25 2 0 

Celkem 15 219 43 140 21 0 

 

 Jubilejní park 23 

ročník 
počet 

tříd 

počet 

žáků 

prospěl/a s 

vyznamenáním 
prospěl neprospěl nehodnocen 

PT 1 14 — — — — 

1.  2 45 39 4 2 0 

2.  2 41 38 3 0 0 

3.  2 41 30 11 0 0 

4.  3 45 22 22* 1* 0 

5.  2 40 24 16 0 0 

Celkem 12 226 153 56 3 0 

* 1 žákyně hodnocena slovně, 1 žák hodnocen slovně z Čj a Aj 

3.2 Snížený stupeň z chování (2. pololetí školního roku 2017/2018) 

 

Stupeň chování JP 1. stupeň VN 2. stupeň VN 

2 0 0 12 

3 0 0 11 

 
3.3 Počet neomluvených hodin 
 

 JP 1. stupeň VN 2. stupeň VN 

Průměr na žáka 0 3,46 10,70? 

 
 

3.4 Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

 

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

nadaného. Jako mimořádně nadaný nebyl kvalifikován žádný žák. 

 

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 9 4 29 
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Počet žáků, kteří nepodali přihlášku na střední školu: 4 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků 

7. ročník 1 

8. ročník 8 

9. ročník 28 

Celkem 37 

 

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

      na základě zjištění České školní inspekce 

 

 26. a 27. února 2018 prošetřovala ČŠI anonymní stížnost týkající se 

postupu školy při řešení konfliktních situací mezi žáky a komunikaci školy se 

zákonnými zástupci žáků ve školních letech 2016/2017 a 2017/2018. Šetření 

vycházelo ze skutečností vyplývajících ze stížnosti a opíralo se o zjištění 

v průběhu šetření, o písemná vyjádření dotčených pracovníků, o hospitační 

činnost a o kontrolu písemné dokumentace. 

 

 Ve třech bodech ze sedmi shledala ČŠI stížnost důvodnou. Situace byla 
řešena osobními pohovory s vyučujícími. Závěry byly zhodnoceny na 
pedagogické radě, vyučující byli upozorněni na nepřípustnost obdobného 
jednání. 

 
4.2 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány a opatření        

      zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů 

 

 18. 1. 2018 – Krajská hygienická stanice: kontrola školní jídelny na ul. 

Přemyslovců 8. Byla doporučena oprava stropu a výmalba v přízemí a vstupní 

chodbě. Opravy byly následně realizovány o letních prázdninách. 

 

 2. 3. 2018 – Hasičský záchranný sbor Jm kraje: kontrola dodržování § 23  

a § 24 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dle závěrů 

kontroly plní škola řádně své povinnosti uvedené ve výše zmíněných 

paragrafech. 

 

 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 
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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 byly zjištěny nedostatky týkající 

se provádění inventarizací a čerpání příspěvku na provoz. Ředitel vydal 

opatření k odstranění uvedených nedostatků a podal písemné vyjádření na 

MěÚ Znojmo, oddělení interního auditu. 

 

 22. 3. 2018 – Hasičský záchranný sbor Jm kraje: kontrola dodržování 

povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu. 

Při tematické kontrole nebyly zjištěny zjevné nedostatky. 

 

 

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

 

5.1 Rozhodnutí ředitele 
 

 Počty zapisovaných podle výsledku zápisu a podle věku  
           (podle stavu k 31. květnu 2017) 
 
 

 
Zapisovaní Zapsaní 

Převedeni 
na jinou 

školu 

S žádostí o 
odklad 

 VN JP VN JP VN JP VN JP 

Poprvé u zápisu 17 47 4 33 0 0 13 14 

Přicházejí po 
odkladu 

9 15 9 13 0 2 0 0 

=> z toho po 
dodatečném 

1 0 1 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 
 

2 
učitelka ZŠ 

specializační studium 
výchovného poradenství, 

studium speciální pedagogiky 

učitelka ZŠ  



12 
 

školní metodik 
prevence 

 
2 

učitelka ZŠ 
specializační studium prevence 
sociálně patologických jevů – 

studium probíhá 

učitel ZŠ  

školní psycholog 
 

1 psycholog studium psychologie 

školní speciální 
pedagog 

1 
speciální pedagog 

 

studium speciální pedagogiky- 
bakalářské studium ukončeno, 
probíhá magisterské studium 

 
 

 Věková struktura 
 

 Do 35 let 
(včetně) 

35 – 50 let 
 

Nad 50 let 

výchovný poradce   2  

školní metodik prevence   2  

školní psycholog   1  

školní speciální pedagog  1   

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

 Další vzdělávání poradenských pracovníků a ostatních pedagogických 
pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

 
 Setkání školních metodiků prevence  

 Studium specializovaných činností na MU Brno 

 Zdravotně orientovaná cvičení v tělesné výchově  

 Jazykové hry v hodinách češtiny  

 Aktuální trendy kyberprostoru  

 Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH  

  Rodina a škola  

 Strategie zvládání obtížných situací ve výuce                      

 Prevence a řešení školní neúspěšnosti 

 Třídní učitel jako lídr  

 Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ a mladším školním věku 

 Rozvoj matematické gramotnosti u žáků se SVP             

 Agrese a agresivita u dětí a mládeže  

 Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání 

 Dílny -  pokusy 

 Kyberšikana a počítačová kriminalita 

 

6.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách  
 

 Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů  
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                (ne z KrÚ JmK):  

 nebylo čerpáno 

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

 nebylo čerpáno 

 

 Další financování: 

 Školní psycholog – 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 

 

 Asistenti pedagoga – financováno ze státního rozpočtu na základě 

účelové dotace z MŠMT prostřednictvím tzv. „Inkluze“ – dle skutečně 

vykázaného počtu podpůrných opatření personálního charakteru 

 

 Školní speciální pedagog - financováno ze státního rozpočtu na základě 

účelové dotace z MŠMT prostřednictvím tzv. „Inkluze“ – dle skutečně 

vykázaného počtu podpůrných opatření personálního charakteru 

 

 

6.3 Individuální integrace a podpůrná opatření  

 

Individuální integrace probíhala u žáků vzdělávajících se v běžných třídách. Podle 

druhu zdravotního postižení se jednalo o 6 žáků s mentálním postižením, 1 žáka se 

sluchovým postižením, 2 žáky se závažnými vadami řeči, 1 žáka s tělesným 

postižením, 3 žáky s více vadami, 42 žáků se závažnými vývojovými poruchami 

učení, 9 žáků se závažnými poruchami chování a 7 žáků s poruchami autistického 

spektra. 

 

6.4 Skupinová integrace  

 

Ve školním roce 2017/18 na škole probíhaly skupinové integrace v 6 třídách 

zřízených dle § 16 odst. 9, a to v jedné třídě ve 4. ročníku na odloučeném pracovišti, 

ve dvou třídách 6. ročníku, dále vždy v jedné třídě v 7., 8. a 9. ročníku na 

Václavském náměstí.  

 

Skupinová integrace se týkala 61 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 
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Náplň Minimálního preventivního programu za rok 2017/2018 

 Preventivní aktivity 

 

 Adaptační pobyt na Borovině pro žáky 6. ročníků - 9/ 2017 

 Protidrogový vlak - 8. - 9. ročníky - 11/2017 

 Besedy v Coolně - 6. ročník: Šikana, 9. ročník: Nenech se napálit - 

12/2017 

 Beseda Poruchy příjmu potravy - 7. ročníky - 12/2017 

 Vězeňská služba - beseda s bývalými uživateli drog - 7. ročníky - 4/2018 

 Exit tour - 5. – 9. ročník - 5/2018 

 Právní vědomí - 6. ročníky - 6/2018 

 Den bez aut - 2. ročník - 9/2017 

 Hasík - 2. a 6. ročník - 12/2017, 3/2018 

 Školní projekce Jeden svět – 1. - 5. ročník -  3/2018 

 Beseda s Městskou policií Znojmo - přípravná třída, 2., 3. třída - 12/2017 

 Den bez aut - přípravná třída, 4. ročník - 9/2017 

 Klima VI. A -  2/2018 

 Klima VIII. A -  4/2018 

 Klima přípravná třída - 10/2017 

 Den bez úrazů přípravná třída -  6/2018 

 Program pro rodiče a přátele přípravné třídy - 6/2018 

 

 Vzdělávací aktivity 

 

 Pohodáři - 6. - 9. ročníky -  9/2017 

 Marbo, hudební skupina - přípravná třída, 1. - 5. ročníky, 6. - 9. ročníky -   

10/2017 

 Beseda na Úřadu práce ve Znojmě – 8. - 9. ročníky -  10/2017 

 Pernštejni - 6. - 9. ročníky - 11/2017 

 Řemeslo má budoucnost - 8. - 9. ročníky -  11/2017 

 Praktické dílny SOU Uhelná - 8. - 9. ročníky   12/2017 

 Poznávací zájezd do Vídně - 5. - 9. ročník - 12/2018 

 Exkurze Dukovany - 8. - 9. ročníky - 4/2018 

 Ozvěny Ekofilmu - 6. - 9. ročníky - 5/2018 

 Dny evropského dědictví klášter Louka - 6. - 9. ročník -  5/2018  

 Anthropos + ZOO Brno - 8. - 9. ročníky - 6/2018 

 Edukační program Houby - 2., 4. ročník - 10/2017 

 Edukační program Ptáci - 2. ročník - 11/2017 

 Beseda Dentální hygiena - 2. ročník - 1/2018 

 Edukační program Zimní spáči - 2., 4. ročník - 2/2018 

 Edukační program Tvořivé Velikonoce - 1. - 4. ročník - 3/2018 

 Bovýsek - přípravná třída, 2. ročník - 3/2018 

 Edukační program Kdo to hučí v úle - 2. - 4. ročník -  4/2018 
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 Edukační program Hurá na prázdniny -  2., 3. ročník -   6/2018 

 Edukační program Vánoční tvoření - 4., 5. ročník - 11/2017 

 V Betlémě o betlémech – beseda v kostele sv. Mikuláše - 4., 5. ročník   

12/2017 

 ZOO Zlín - 3. - 5. ročník - 6/2018 

 Edukační program Muzzzeum - přípravná třída - 4/2018 

 Edukační program Co to bzučí? - přípravná třída -  5/2018 

 Edukační program Cesta z města - přípravná třída -  6/2018 

 Edukační program Středověk - 3. ročník - 10/2017 

 Edukační program Tvořivé Vánoce - 3. ročník - 12/2017 

 Edukační program Živá příroda - 3. třída - 2/2018 

 Edukační program Padá listí ze stromů - 4. ročník - 10/2017 

 Edukační program Geologie -  4. ročník - 1/2018 

 Edukační program Bylo jednou jedno muzeum - 4. ročník - 4/2018 

 

 Sportovní aktivity 

 

 Okresní kolo ve stolním tenise - 10/2017 

 Václavské vánočnění - 12/2017 

 Karolinka kap(ut) - 4/2018 

 Vodácký výcvik -  6/2018 

 Netradiční tělesná výchova - cvičení na trampolínách a ve fitness - 8. - 9. 

Ročník - 6/2018 

 Den dětí - sportovní den - 1. - 5. ročník - 6/2018 

 

 Projekty 

 

 Větrníček - projekt pro 4. ročníky - 9/2017 

 Ahoj, páťáci - 5. ročníky - 1/2018 

 Projekt NP Podyjí - 6. - 9. ročník - 5/2018 

 Výuka přírodou a historií - 5. a 6. ročníky - 5/2018 

 Sběr bylin - 5/2018 

 Sportovec roku - o nejlepšího sportovce školy – 9/2017 – 6/2018 

 Halloween - projektové vyučování - 1. - 5. ročník - 10/2017 

 Čertovská besídka - 1. - 9. ročník - 12/2017 

 Karneval - 1. - 5. ročník - 2/2018 

 Den Země - 2. ročník - 4/2018 

 Úsměvy - Charita Znojmo - 1. - 5. ročník - 4/2018 

 Louka plná dětí - 2., 3. ročník - 5/2018 

 Projekt Policie ČR - Den otevřených dveří - 1. - 9. ročník - 6/2018 

 IZS Znojmo - 2. ročník - 6/2018 

 Exkurze Hasiči - 2. Ročník - 6/2018 

 Jak se hodnotím (vzorný a neposlušný žák) – projektové vyučování - 5. 

ročník 

 Školní kolo recitační soutěže - 1. - 5. ročník -  3/2018 
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 Malování na chodník - 1.- 5. ročník -  6/2018 

 Vystupování Společenského kroužku - 21x      

 Den otevřených dveří na ZŠ Horní Česká, vánoční tvoření - 4. ročník -   

11/2017 

 Program MISP – masáže dětí dětem - 4. ročník -  4/2018 

 

ZPRÁVA METODIKA PREVENCE – JUBILEJNÍ PARK 

 

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

2017/2018“.  Ten je stěžejní pro celou prevenci, vzhledem k tomu, že naprostá 

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

Školní preventista má určené úřední hodiny: pondělí 13:00 – 13:30 hod. 

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

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

které však neměly ráz šikany. 

Byly řešeny dvě stížnosti ze schránky důvěry. Oba případy byly projednány s třídními 

učiteli i asistenty v těchto třídách. Jednalo se o třídy IV. A a V. B. 

V rámci prevence škola spolupracuje s  PPP Znojmo, Speciálním pedagogickým  

i logopedickým centrem v Brně, se SVP Labyrint ve Znojmě (dochází 2 žáci), 

s OSPOD Znojmo, Městskou policií Znojmo, Policií ČR, Národním parkem Podyjí. 

 Programy, akce             

 preventivní program (NE)alko - Společnost podané ruce Brno (4. a 5. třídy)  

 Pojďme si povídat o autismu – beseda s rodiči (7. 12. a 17. 5.) 

 Beseda s Městskou policií v rámci prevence – IV. C 

 Dyslektická olympiáda – účast 43 žáků 

 Účast tříd na akci „Ukliďme Česko 2018“  

 Exkurze – Čížov -  Hardegg v NP Podyjí (5. ročník) 

 

VÝCHOVNÉ A KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ 

 

 Profesní orientace žáků, individuální konzultace se žáky a zákonnými zástupci 

 Spolupráce s třídními učiteli vycházejících žáků 

 Beseda pro zákonné zástupce vycházejících žáků 

 Akce Řemeslo má budoucnost 

 Beseda žáků na Úřadu práce ve Znojmě 

 Dokumentace: přihlášky na SŠ, zápisové lístky 

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

 Spolupráce s třídními učiteli žáků se SVP (individuální vzdělávací plány) 
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Z ČINNOSTI VÝCHOVNÉ KOMISE (pracoviště Václavské náměstí) 

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

celkem 75 případů, eviduje 30 zápisů a 26 hlášení na OSPOD. Působí v tradičním 

složení: vedení školy, školní metodička prevence, výchovná poradkyně, třídní učitelé, 

školní psycholožka, policie, kurátoři OSPOD a pedagogové SVP Labyrint Znojmo. 

K jednomu jednání byl přizván i romský koordinátor. 

Cílem celoroční práce výchovné komise bylo snížit procento záškoláctví našich žáků 

a zúžit spolupráci s rodiči při vyvozování důsledků. I nadále se však počet 

neomluvených hodin nedaří snižovat. Zásadní důvod těchto přestupků shledáváme  

v neochotě rodičů spolupracovat, kryjí záškoláctví svých dětí (jako možný důvod 

předcházení ostudy, která tak na zákonné zástupce padá) a svým špatným 

příkladem nevytvářejí podnětné domácí zázemí. Dalším důvodem může být liknavý, 

málo aktivní přístup zaměstnanců OSPOD, který tak brzdí řešení problémů. 

Příkladná je ovšem komunikace školy s kurátory OSPOD panem Markem Špinarem 

a Ladislavem Bártíkem. 

Častou příčinou neúspěchu snižování záškoláctví je neochota lékařů spolupracovat 

se školou. Na jedné straně udělují omluvenky „na zakázku zákonných zástupců“, na 

straně druhé odmítají absenci žáků doložit lékařským stvrzením. Pro tento případ 

výchovná komise školy vypracovala zvláštní formulář, který jasně dokládá dobu 

školní nepřítomnosti žáků. 

Vzhledem k velkému počtu žáků pocházejících z dětského domova je nezbytné více 

spolupracovat s jejich zaměstnanci. Nutností je  jasné rozdělení kompetencí školy  

a dětského domova a součinnost obou organizací. 

V 1. pololetí jsme se potýkali s častými případy fyzického napadání žáků školy 

v prostorách jídelny. Proto, že tato část nespadá do kompetence školy,  požádali 

jsme Městskou policii Znojmo o pomoc. Cílem bylo zesílit policejní hlídky 

v inkriminovaných místech. 

V posledních měsících se rozmohlo i velmi nevhodné vzájemné chování dětí na 

sociálních sítích. Jejich řešení bývá složité a dlouhodobé. Většinou se nám ale 

podařilo problémy eliminovat a při řešení více zapojit rodiče žáků.  

V tomto školním roce získala výchovná komise nové větší prostory, které slibují vyšší 

komfort při jednání s více členy najednou. 

 Souhrn přestupků za školní rok 2017/2018 

 

 Fyzické napadení – 14x 

 Záškoláctví, neomluvená absence, kryté záškoláctví, útěky z vyučování – 

25x 

 Krádeže, ztráty -  2x 

 Kouření, OPL - 7x 
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 Nevhodné chování, slovní útoky, přepisování v žákovské knížce, ničení 

školního majetku – 20x 

 Šikana, kyberšikana – 1x 

 Jiné – 6x 

 
7.0 ŠKOLNÍ, VOLNOČASOVÉ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY ŠKOLY  
 

7.1 Kroužky při ZŠ 
 

Zaměření kroužku  Počet kroužků  

Cizí jazyky (Kolumbus 1) – 
Angličtina hrou 

5 

Umělecké obory – Společenský 
kroužek 

1 

Ostatní – Logopedie 2 

 
Sportovní kroužek míčových her byl organizován pod záštitou Střediska volného 
času. 
 

7.2 Aktivity školní družiny 
 
ZPRÁVA VEDOUCÍ VYCHOVATELKY O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 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 žáků po vyučování, na bezpečné, radostné a smysluplné využití 

volného času, na uspokojování a rozvíjení zájmů žáků. Činnosti jsme přizpůsobovali 

věku žáků, snažili jsme se o jejich pestrost a atraktivnost. Po celý školní rok jsme 

dbali na hygienu a bezpečnost, pořádek v jednotlivých odděleních a kázeň ve školní 

jídelně. Vzájemně jsme spolupracovali s třídními učiteli, výchovnou poradkyní, 

psycholožkou a rodiči. V průběhu roku pracovaly ve školní družině čtyři asistentky 

pedagoga. 

 Zájmové aktivity 

Školní družina organizovala v období od 2.10 do 27. 5. 2017 celkem čtrnáct 

zájmových aktivit na odloučeném pracovišti a dvě na hlavní budově: 

 Gymnastika 

 Kinball 

 Jóga 

 Florball 

 Tancování 

 Hopík 

 Plavání 
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 Bruslení 

 Jupáček – časopis 

 Šikovné ruce 

 Keramika 

 Angličtina 

 Malí výtvarníci 

 Bubnování 

 Počítačový kroužek 

 Míčové hry 

 

 Akce a prezentace školní družiny 

V průběhu celého roku jsme organizovali pro naše žáky řadu akcí, některých se 

zúčastnili také rodiče.  

 Čertovská diskotéka 

 Zdobení vánočního stromečku 

 Vánoční výstavka  

 Karneval 

 Zdobení velikonoční břízky  

 Den dětí 

Zájmová aktivita bubnování prezentovala naši školu na řadě akcí pořádavých 

městem Znojmem, např. vystoupení na Znojemském adventu, na Znojemských 

Velikonocích a Dračích lodích.  

 Vlastní zhodnocení činnosti 

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

družinu, v příštím roce navyšujeme kapacitu o jedno oddělení.   

 Rezervy, potřeby  

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

v „domečku“ stolky a židlemi, doplnit vybavení šatny v „domečku“. Do nově zřízeného 

oddělení ve školní budově je potřeba pořídit koberec. 

 
7.3 Školní parlament 
 
Na škole (Václavské náměstí) pracuje dětský školní parlament, kde se žáci zapojují 
do řešení problémů a zároveň chystají zábavné programy pro žáky, např. 
Mikulášskou nadílku, Galerii hradů a zámků, Malování na dvorečku či Graffiti Jam. 

 

7.4 Sport 
 

 SPORTOVEC ROKU: celoroční projekt (2. stupeň Václavské náměstí) 

 SAZKA olympijský víceboj: celoroční sportovní projekt 
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 KAROLINKA KAP(UT):  běh do vrchu – školní kolo a organizace okresního 

kola 

 T – MOBILE olympijský běh 

 MC DONALDS' CUP: okrskové kolo (1. stupeň, 2 kategorie)  

 STOLNÍ TENIS: školní kolo a organizace okresního kola 

 SPORTOVNÍ DEN: atletické soutěže, Jubilejní park 

 VÁNOČNÍ LAŤKA A BĚH ŠKOLOU: tradiční soutěž pro 2. stupeň 

 VÝUKA PLAVÁNÍ: září – leden 

 ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ: Benecko, 1. stupeň, Jubilejní park 

 TURNAJ V KOPANÉ A PŘEHAZOVANÉ: 5 – 9. ročník, Václavské náměstí 

 FLORBALOVÝ TURNAJ TŘÍD: Jubilejní park 

 PŘEHAZOVANÁ: okresní kolo (chlapci 5. ročníku, Jubilejní park) 

 PLAVÁNÍ: okresní soutěž (4. místo, žákyně 4. ročníku Jubilejní park) 

 VÝCVIK NA DRAČÍCH LODÍCH 

 OTUŽOVÁNÍ: aktivita na velké přestávky, Jubilejní park 

 VODÁCKÝ VÝCVIK 

 

7.5 Umění 

 Největší úspěchy žáků 

Výtvarná soutěž „Čarovné barvy země“ 

Jednalo se o skupinovou práci, školu reprezentovala tři díla. Jako výtvarná technika 

byla použita malba na plátno jílovou barvou v kombinaci přírodnin, bez upotřebení 

syntetického materiálu. Tři žákyně V. B se umístily se svou společnou prací na 4. 

místě. 

Pěvecká soutěž „Znojemský slavíček“ 

Školní kolo se konalo 23. 3 2018. Do regionálního kola, které se konalo 3. a 4. 4. 

2018, postoupili zpěváci, kteří se umístili na 1. a 2. místě: 

2. kategorie – Alžběta N. (II. B) a Max P. (I. B) 

3. kategorie – Tereza B. (IV. C) a Markéta U. (IV. B) 

4. kategorie – Ema K. (V. A) a Michaela A. (V. B) 

Do finále, které se konalo ve znojemském divadle 20. 5. 2018, postoupila Alžběta N. 

 

Přehlídka dětských recitátorů Dětská scéna 2018 
 
Z přehlídky dětských recitátorů Dětská scéna 2018 Znojmo, která se konala 27. 3. 

2018,  postoupily žákyně ze III. B (1. kategorie) a žákyně ze IV. B (2. kategorie) do 

krajského kola přehlídky dětských recitátorů Dětská scéna 2018 Brno (19. 4. 2018). 

V krajském kole zažila velký úspěch žákyně ze IV. B, která jako jediná ze všech 

soutěžících tohoto kola postoupila do celostátního finále (8. - 10. 6. 2018).  
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7.6 Kultura 

 

 předplatné divadelních představení  

 pravidelné besedy v dětském oddělení městské knihovny  

 školní vánoční besídky 

 školní koncert žáků (Jubilejní park) 

 divadelní představení „Ať žijí duchové“ 

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

občánků Znojma, dětské oddělení a oddělení LDN při znojemské nemocnici, 

pečovatelský dům, regionální pediatrická konference a další) 

 

7.7 Soutěže naukových předmětů 

 Matematické soutěže 

 Klokánek – okresní kolo: Jan K. (V. A) - 120 bodů (plný počet) 

                                                        Anděla Z.(IV. B) – 110 bodů 

                                                        Oba soutěžící se umístili mezi šesti nejlepšími. 

 Matematická olympiáda – okresní kolo: 3. místo - Tina P. (V. B) 

                                                                                               Kryštof P. (V. A) 

 Pythagoriáda -  okresní kolo: 1. místo - Jan K. (V. A) 

                                                               2. místo - Michal R. (V. B) 

 

 Ostatní soutěže 

Žáci se tradičně zúčastnili olympiády v dějepisu, zeměpisu a anglickém jazyce. 

 

 

7.8 Environmentální vzdělávání 

 Sběr papíru, kaštanů, pomerančové kůry, léčivých bylin 

 

 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 
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 Anthropos Brno 

 ZOO Brno 

 Projekt Gránice (ve spolupráci s Městskými lesy Znojmo) 

 

7.9 Edukační programy 

 Edukační programy a výstavy pořádané Jihomoravským muzeem ve 

Znojmě 

 

 S Igráčkem do světa knih 

 Geologie, Horniny a nerosty 

 Kraslice pěti generací 

 Hedvika vypráví o pravěku  

 Středověk  

 Staré pověsti české  

 Jaro přichází  

 výstava výtvarného oboru ZUŠ 

 Tvořivé Vánoce 

 velikonoční dekorace SOU Dvořákova  

 Dny evropského dědictví 

 Krocení literární múzy 

 

 Edukační programy pořádané jinými institucemi 

 

 Den bez aut - BESIP 

 Den otevřených dveří v Tyflocentru 

 vánoční výstava SOU a SOŠ Přímětická 

 Ukliďme Česko - SVČ Znojmo a NP Podyjí 

 Zdravá svačinka - SOU a SOŠ Přímětická 

 Dyslektická olympiáda - ZŠ Pražská 

 Den Země - SVČ Znojmo a NP Podyjí 

 prohlídka vybavení zásahového vozidla - Hasičský záchranný sbor 

 Beseda s archeologem na téma pravěk a vykopávky kolem Znojma  

 Dopravní výchova (4. ročník) 

 

7.10 Spolupráce mezi pracovišti 

 

 VĚTRNÍČEK: akce pro žáky 4. ročníku 

 AHOJ, PÁŤÁCI: akce pro žáky 5. ročníku 

 VÝUKA PŘÍRODOU A HISTORIÍ: akce pro žáky 5. a 6. ročníku 
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7.11 Spolupráce s veřejností 

 POJĎME SI POVÍDAT O AUTISMU - 12. 2017 a 17. 5 2018 proběhlo v pořadí 

již 11. a 12. setkání rodičů žáků s poruchami autistického spektra a pedagogů 

těchto žáků. 

 

 Spolupráce s GPOA Znojmo – praxe studentek ve školní družině 

 

7.12 Spolupráce s MŠ a rodiči předškoláků  

           (odloučené pracoviště Jubilejní park 23) 

 září 2017 – vypracován a předán program spolupráce na další školní rok do 

MŠ 

 30. 11. 2017 – akce pro předškoláky a žáky prvních tříd v tělocvičně školy 

 8. 3. 2018 - MAMI, S TEBOU TO ZVLÁDNU – akce pro budoucí prvňáčky, 

plnění úkolů, seznamování se se školou, spojeno s oslavou MDŽ /výroba 

dárku pro maminku 

 březen, duben 2018 – návštěvy předškoláků s učitelkami MŠ ve třídách našich 

prvňáčků 

 7. 4. 2018 – zápis do prvních tříd 

 7. a 12. 6. 2018 - beseda pro rodiče předškoláků na MŠ Dělnická - školní 

zralost a připravenost, legislativa, simulace zápisu, čtenářské dovednosti, 

 14. 6. 2018 - DVORKOHRANÍ – akce pro budoucí prvňáčky, plnění úkolů, 

seznámení se školním dvorem a hřištěm. 

 

8.0 HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

8.1 Investice a opravy 

Hlavní opravy ve škole probíhaly tradičně v období letních prázdnin.  

Díky finančním prostředkům od zřizovatele byly v hlavní budově školy vyměněny 

podlahy ve dvou třídách v částce 300 000 Kč.  

V budově 1. stupně ZŠ na Václavském náměstí došlo ke kompletní výmalbě tříd  

a chodeb a otlučení vlhké a zasolené omítky v suterénu této historické budovy.  

Ve školní jídelně na ulici Přemyslovců bylo vymalováno provozní zázemí – kuchyň, 

přípravna, skladové prostory a také vstupní chodba. Celkové náklady činily bezmála 

300 00 Kč. 

Na odloučeném pracovišti Jubilejní park se opravilo osvětlení v částce 70 000 Kč  

a byl pořízen nový server v hodnotě 80 000 Kč. 
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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 z pěti bezplatných kroužků 

anglického jazyka. Před Vánocemi byl ze zbývajících peněz poskytnut zájemcům z 2. 

stupně finanční příspěvek na adventní zájezd s průvodcem vlakem do Vídně. 

 Finanční dar firmy PEGAS NONWOVENS Czech s.r.o 

Díky finančnímu daru firmy Pegas byla vybudována v prostorách budovy 1. stupně 

nová cvičná kuchyňka v hodnotě 125 000 Kč. Z uvedených prostředků byla pořízena 

kuchyňská linka s varnými deskami a elektrickou troubou a základní nádobí. 

V této souvislosti bylo nutné zajistit opravu elektroinstalace a dovybavit kuchyňku 

novými stolky a židlemi. Po letech se tak žáci dočkali důstojného a estetického 

zázemí pro výuku vaření v rámci Pracovních činností. Předpokládáme, že prostory 

budou využívány také žáky 1. stupně hlavní budovy a v rámci projektových dnů  

i žáky odloučeného pracoviště 

 

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 
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Datum ukončení realizace projektu:                  31. 1. 2019 

Rozpočet projektu celkem:                                1 110 052,- Kč 

 

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      
 
 

9.0 ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR 
 
Díky dlouhodobým zkušenostem s integrací žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami se škola poměrně dobře adaptovala na požadavky systému společného 

vzdělávání. Našim cílem do budoucna je vybudovat profesionální a výborně fungující 

školní poradenské pracoviště, které bude pružně reagovat na potřeby žáků, učitelů  

i zákonných zástupců a které vytvoří pro všechny bezpečné a podporující zázemí. 

V této oblasti bychom chtěli ostatním školám sloužit jako příklad dobré praxe.  

 

Ze závěrů přijímacího řízení je zřejmé, že výsledky a skladba žáků je předurčuje ke 

vzdělávání v řemeslných oborech. V letošním roce velmi vzrostl počet žáků, kteří 

ukončili povinnou školní docházku v nižším ročníku, popřípadě nepodali žádnou 

přihlášku na střední školu. Bude tedy nutné žáky lépe motivovat ke zvýšení 

pracovních kompetencí a získání odborné kvalifikace a více podporovat jejich 

připravenost k uplatnění na trhu práce. Je třeba vytvořit konkrétní a smysluplnou 

spolupráci se středními školami. Prvním krokem by mělo být zapojení naší školy do 

projektu PolyGram se SOŠ a SOU Dvořákova ve Znojmě v příštím školním roce. 
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Další úkol vyplynul z interního auditu školy, kde byly zjištěny nesrovnalosti 

v inventarizaci školy na hlavní budově. V následujícím školním roce je nezbytné tyto 

nedostatky odstranit a nastavit správný systém kontroly a případného vyřazování a 

majetku. 

 

Těší nás obrovské množství aktivit, které pedagogičtí pracovníci (i ve spolupráci 

s různými institucemi) připravují pro naše žáky. Věříme, že tuto činnost oceňují nejen 

oni, ale také jejich zákonní zástupci. Velký podíl na aktivitách školy nese i školní 

družina s bohatou nabídkou kroužků. 

 

Slabým místem je však získávání nových žáků do 1. třídy na Václavském náměstí  

a do 6. ročníků na 2. stupni. Není možné se spoléhat na přechod dětí z přípravné 

třídy do 1. třídy, ale je potřeba vytvořit plán, jak zaujmout rodiče předškoláků 

zejména ze spádového obvodu. Při přechodu žáků na 2. stupeň je nutná spolupráce  

a vzájemná loajalita pedagogických pracovníků obou pracovišť, informovanost žáků 

a zejména rodičovské veřejnosti. Předpokladem možného získání nových žáků by 

mohlo být i oslovení neúplných škol v okolí Znojma. 

 

Vstřícný přístup zřizovatele a jeho finanční investice zlepšující prostředí školy jsou 

motivací všem zaměstnancům, kteří se i přes přebujelý nárůst administrativy  

a negativní výdobytky moderní doby snaží přistupovat ke své práci zodpovědně, se 

zdravým rozumem, nohama na zemi a srdcem na pravém místě. 

 

Znojmo, 27. srpna 2018 

  

Schváleno ŠR dne 15. 10. 2018  
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Zimní škola v přírodě pro žáky 1. stupně  

(odloučeného pracoviště Jubilejní park 23) 

 
Lyžařské středisko: Krkonoše - Benecko 

Termín: 14. 1. – 19. 1. 2018 

Účast: 30 žáků 

O akci je ze strany rodičů velký zájem. 
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Recitační soutěž DĚTSKÁ SCÉNA 2018 
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