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Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2014/15 
 

Část I. 
Povinné údaje podle § 7 vyhlášky  

a) Základní údaje 

název školy Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace   

sídlo Vančurova 2, 695 04 Hodonín 

charakteristika plnotřídní základní škola, v provozu od 1977 

součásti školní družina, školní klub, školní jídelna, výdejna ZŠ Hodonín Mírové nám. 

IČ 49418823 

DIČ CZ699001303 – škola je od 1. ledna 2012 plátcem DPH 

zřizovatel školy Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín, IČ 00284891 

ředitel školy PaedDr. Zdeněk Šebesta, statutární orgán 

zástupkyně ředitele Mgr. Jarmila Šánová, zástupce statutárního orgánu 

e-mail reditelstvi@zsvancur.cz 

telefon a fax 518 321 387             

školská rada 9 členů, funkční období 2015 – 2017 

b) Přehled oborů vzdělávání 

79-01-C/01 Základní škola, studium denní, délka studia 9 roků 0 měsíců 

součásti IZO kapacita název ŠVP poslední aktualizace 

základní škola 600 115 631 750 Škola pohody 2014 

školní družina 118 600 290 180 Barevný svět 2013 

školní klub 150 076 029 30 ŠVP školního klubu 2013 

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

kategorie muži ženy fyzických přepočtených odb. způsobilých 

učitel 7 24 31 29,795 100 % 

školní psycholog 0 1 1 0,500 100 % 

asistent pedagoga 0 2 2 1,000 100 % 

vychovatel ŠD 0 6 6 5,280 100 % 

vedoucí zájmového útvaru ŠK 0 0 0 0,000 xxx 

provozní zaměstnanci 2 8 10 7,875 xxx 

zaměstnanci školní jídelny 0 15 15 10,125 xxx 

celkem 9 56 65 54,575 100 % 

d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

u zápisu 
zapsáno odklad 

chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem 

poprvé 32 40 72 11 6 17 

po odkladu 10 10 20    

z toho po dodatečném 0 0 0    

celkem u zápisu 42 50 92 11 6 17 

nastoupí 1.9.2015 31 45 76    

 

mailto:reditelstvi@zsvancur.cz
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e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

ročník třídy žáků 
vzdělávání 
v zahraničí 

prospělo 
s vyznamenáním 

prospělo neprospělo 
bude 

opakovat 

1. 4 91 1 75 (82,4 %) 13 3 3 

2. 3 74 1 69 (93,2 %) 5   

3. 3 69  56 (81,2 %) 13   

4. 3 71 1 45 (63,4 %) 26   

5. 2 48  32 (66,7 %) 16   

1. stupeň 15 353 3 277 (78,5 %) 73 3 3 

6. 2 38  14 (36,8 %) 23 1 1 

7. 2 43  18 (41,9 %) 24 1 1 

8. 2 39  14 (35,9 %) 24 1 1 

9. 2 46 1 15 (32,6 %) 30   

2. stupeň 8 166 1 61 (36,7 %) 101 3 3 

škola 23 519 4 338 (65,1 %) 174 6 6 
 

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Co se podařilo:  

 podchytit včas počínající šikanu, realizovaná opatření vedla k zamezení dalších nežádoucích pro-
jevů, 

 eliminace projevů rizikového chování (rasismus, kouření, záškoláctví, kriminalita…), 

 zrealizovat všechny naplánované školní akce zaměřené na prevenci, 

 zvýšit informovanost žáků ohledně sociálně patologických jevů, 

 zúčastnit se několika výzkumů, projektů a studií o předcházení negativním jevům, 

 podpora sociálního cítění žáků, 

 jednotný postoj učitelů k odstraňování rizikových problémů. 

Spolupráce školy s dalšími subjekty: 

 Spolupráce s občanským sdružením Rodiče proti drogám 

 Diecézní charita Brno + Oblastní charita Hodonín 

 Etické dílny každého dne pro 1. a 2. stupeň ZŠ 

 Automotoklub „Mladost“ Hodonín 

 Městská policie Hodonín 

 Nízkoprahový klub „Pohoda“ 

 Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín 

 Střední průmyslová škola umělecká Hodonín 

 Spondea, o.p.s. 

 Státní zdravotní ústav Brno 

 MP promotion, s.r.o. 

 Národní iniciativa pro život, o.p.s. 

 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín 

Hrozby, slabé stránky:  

 neplnění školních povinností  

 zapomínání pomůcek, pozdní příchod do školy 

 zvyšující se agresivita žáků 

 obtížná komunikace s některými rodiči žáků 
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V průběhu školního roku jsme řešili záškoláctví, projevy rasismu, šikanu, nekázeň, kouření, kyberšikanu 
a vulgární vyjadřování některých žáků. Většinu případů jsme řešili domluvou, případně jsme ihned objednali 
výchovný program nebo jsme věnovali problematice čas v hodinách k tomu určených. U opakovaných jevů 
výchovnými komisemi či možnými postihy podle školního řádu. Podařilo se nám tak podchytit včas negativní 
jevy. 
 

Závěr  

 Pro preventivní práci v oblasti sociálně - patologických jevů má škola vypracovaný Minimální pre-
ventivní program, úkoly na příští školní rok vychází z problémů řešených v tomto roce 

 Je jmenována metodička prevence, která je koordinátorkou činnosti ostatních pedagogů v oblasti 
sociálně - patologických jevů 

 S rodiči je pracováno na třídních schůzkách, možné konzultace, řešeny jejich podněty, stížnosti  

 Žáci mají k dispozici „schránku důvěry“ 

 Atmosféra ve třídách byla vstřícná, prostředí tříd bylo bezpečné a estetické, vyučující měli důvěru 
žáků 

 Žáci projevovali sounáležitost se společenstvím školy  

 Prostředí školy je bezpečné a podnětné  

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

datum název semináře hodin osob absolvent 

IX. 2013 
až 

XI. 2014 

Kurz anglického jazyka 
pro mírně pokročilé 

90 5 

Mgr. Zdeňka Jahodová 
Mgr. Beata Kulyková 
Mgr. Eliška Kvapilová 
PaedDr. Zuzana Letnická 
Mgr. Kateřina Maňáková 

19.5.2015 
25.5.2015 

Cloud – modul B1 5 31 celý učitelský sbor 

23.4.2015 
30.4.2015 

Cloud – modul B2 5 31 celý učitelský sbor 

22.5.2015 
29.5.2015 

Cloud – modul B3 1. část 5 31 celý učitelský sbor 

8.6.2015 
16.6.2015 

Cloud – modul B3 2. část 5 31 celý učitelský sbor 

29.6.2015 
29.6.2015 

Cloud – modul B3 3. část 5 31 celý učitelský sbor 

19.8.2015 
až 

31.8.2015 

Zahraniční kurz angličtiny 
Malta – výzva 56 

40 8 

Mgr. Zdeňka Jahodová 
Mgr. Jana Kaprová 
PaedDr. Zuzana Letnická 
Mgr. Kateřina Maňáková 
Mgr. Andrea Pavlíková 
Mgr. Alena Stávková 
Mgr. Magda Vágnerová 
Mgr. Jana Valuchová 

Většina seminářů byla financována z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Vzdělává-
ní pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem České republiky. 

Název projektu: Zvýšení odborných kompetencí prostřednictvím dalšího vzdělávání. 
Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.41/02.0035 
Název projektu: Cizojazyčné vzdělávání v Hodoníně 
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1583 
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Další vzdělávání poradenských pracovníků 

výchovný poradce ukončené specializační studium  

školní metodik prevence ukončené specializační studium 

koordinátor EVVO samostatná školení a semináře 

koordinátor ŠVP ukončené specializační studium 

koordinátor ICT ukončené specializační studium 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 Údaje o umístění vycházejících žáků 

2014/15 
stav k 30. 6. 2015 

počet 
žáků 

gymnázia SOŠ a SOU 
s maturitou 

SOU  
bez maturity 4-leté 6-leté 8-leté 

5. ročník 48  xxx  xxx 7 14,6 %  xxx  xxx 

8. ročník 39  xxx 0   xxx  xxx 3 7,7 % 

9. ročník 46 6 13,0 %  xxx  xxx 38 82,6 % 2 4,3 % 

celkem 6 0 7 38 5 

Na studijní obory s maturitou odešlo 95,7 % žáků 9. tříd a 14,6 % žáků 5. tříd.  

Odchod talentovaných žáků pátých tříd na víceletá gymnázia nám způsobuje značné problémy, jednak 
nabouráním vztahů v třídních kolektivech (odejdou tahouni a vzory), jednak citelnou ztrátou finančních pro-
středků na mzdy (-1 žák = 1 žák * 4 školní roky * -25 000 Kč = -100 000 Kč pouze na hrubé mzdy). Odchod 
sedmi žáků tedy představuje finanční ztrátu 700 000 Kč. 

Vztahové problémy na začátku 6. ročníku řešíme pořádáním třídenních pobytových adaptačních kurzů, za 
přítomnosti školního psychologa a třídních učitelů.  

 Okresní kola vědomostních soutěží – umístění do 10. místa 

1. místo – Matematická olympiáda pro 5. ročník – Jan Jaroněk, 5.A 
1. místo – Matematická olympiáda pro 8. ročník – Jan Zemánek, 8.B 
1. místo – Pythagoriáda pro 8. ročník – Jan Zemánek, 8.B 
1. místo – Olympiáda Aj pro 9. ročník – Samuel Bílek, 9.B 
3. místo – Matematická olympiáda pro 6. ročník – Alena Zemánková, 6.B 
5. místo – Pythagoriáda pro 6. ročník – Alena Zemánková, 6.B 

Naše škola je pravidelným pořadatelem okresního kola chemické olympiády.  

 Krajská kola vědomostních soutěží  

5. místo – Olympiáda z Aj pro 9. ročník – Samuel Bílek, 9.B 

 Okresní kola sportovních soutěží – umístění do 5. místa 

1. místo – basketbal H-3 
1. místo – bowling HD-3 
2. místo – bowling HD-4 
2. místo – stolní tenis neregistrovaných D-3 
2. místo – stolní tenis neregistrovaných H-4 
3. místo – přespolní běh D-3 
4. místo – stolní tenis neregistrovaných D-4 

Naše škola se v bodování výsledků sportovních soutěží umístila na 9. místě v okrese Hodonín. 
Soutěží se zúčastnilo celkem 36 škol.  

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2014/15 neproběhla na naší škole žádná inspekční činnost ČŠI. 
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j) Základní údaje o hospodaření školy v roce 2014 

Výnosy 2014 
Rozpočet - 2014 (poslední schválený) Skutečnost 

položka 
hlavní 

činnost 
vedlejší 
činnost 

celkem 
rozpočet 

hlavní 
činnost 

vedlejší 
činnost 

celkem 
skutečnost 

provozní dotace 5 748 600   5 748 600 5 745 982,00   5 745 982,00 

vlastní příjmy 2 898 000 1 039 700 3 937 700 3 130 354,95 957 560,08 4 087 915,03 

dotace z MŠMT 0   0 0,00   0,00 

dotace ostatní 576 800   576 800 992 801,70 80 400,00 1 073 201,70 

dotace Kraj 19 637 400   19 637 400 19 795 781,00   19 795 781,00 

celkem 28 860 800 1 039 700 29 900 500 29 664 919,65 1 037 960,08 30 702 879,73 
  

Náklady 2014 
Rozpočet - 2014 (poslední schválený) Skutečnost 

položka 
hlavní 

činnost 
vedlejší 
činnost 

celkem 
rozpočet 

hlavní 
činnost 

vedlejší 
činnost 

celkem 
skutečnost 

elektrická energie * 560 000   560 000 292 414,31 14 011,20 306 425,51 

plyn * 30 000   30 000 31 788,54 7 005,60 38 794,14 

voda * 315 000   315 000 362 745,69 10 008,00 372 753,69 

pára * 1 482 200   1 482 200 1 655 482,39 56 599,30 1 712 081,69 

opravy a údržba * 1 030 000   1 030 000 1 012 978,62 48 182,20 1 061 160,82 

odpisy * 224 100   224 100 224 100,00   224 100,00 

odpisy budov * 446 700   446 700 446 700,00   446 700,00 

mzdy ostatní nepedagog. + 99 800   99 800 99 800,00   99 800,00 

mzdy kuchařky + 86 200 296 500 382 700 86 200,00 310 205,00 396 405,00 

bazén + 37 500   37 500 37 500,00   37 500,00 

mzdy psychologa 215 000   215 000 215 000,00   215 000,00 

spec. vzdělávání pedagog.  576 800   576 800 992 801,70   992 801,70 

ostatní provoz včetně ŠVP 3 914 200 696 700 4 610 900 4 204 061,69 551 172,43 4 755 234,12 

ŠSK 20 000   20 000 20 000,00   20 000,00 

primární prevence 38 900   38 900 36 282,00   36 282,00 

učební pomůcky * 147 000   147 000 150 343,80   150 343,80 

zisk   46 500 46 500   40 722,00 40 722,00 

náklady kraj 19 637 400   19 637 400 19 795 781,00   19 795 781,00 

celkem 28 860 800 1 039 700 29 900 500 29 663 979,74 1 037 905,73 30 701 885,47 

hospodářský výsledek  939,91 54,35 994,26 

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Škola je zapojena do mezinárodního projektu „Ekoškola“ – účastní se jej třicet zemí světa a patnáct tisíc 
škol. Naše škola je držitelem titulu Ekoškola. 

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Škola spolupracuje se vzdělávací organizací Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pe-
dagogických pracovníků Brno, pracoviště Hodonín na vzdělávání dospělých v obsluze ICT (počítačů). 
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m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 Projekt Zvýšení odborných kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího 
vzdělávání – partnerský projekt se ZŠ Hodonín Očovská a ZŠ Hodonín Mírové náměstí 

- celkové výdaje na projekt 2 076 135 Kč, spoluúčast školy nebo zřizovatele 0 Kč 

- zahájení projektu leden 2013, ukončení projektu listopad 2014 

 Projekt Cloud je budoucnost vzdělávání (výzva 51 - tablety do škol)  

- celkové výdaje na projekt 674 800 Kč, spoluúčast školy nebo zřizovatele 0 Kč 

- naše škola je partnerem ZŠ Bučovice 
- zahájení projektu říjen 2014, ukončení projektu září 2015 

 Projekt Cizojazyčné vzdělávání v Hodoníně (výzva 56) 

- celkové výdaje na projekt 654 582 Kč, spoluúčast školy nebo zřizovatele 0 Kč 
- zahraniční jazykové kurzy na Maltě pro 8 učitelek a v Anglii pro 10 žáků 
- zahájení projektu červenec 2015, ukončení projektu prosinec 2015  

 Projekt Rozvoj jazykových a technických dovedností (výzva 57) 

- celkové výdaje na projekt 418 730 Kč, spoluúčast školy nebo zřizovatele 0 Kč 
- obnova vybavení školních dílen, vzdělávání učitele dílen a blended learningové jazykové kur-

zy pro 15 učitelů a 40 žáků 
- zahájení projektu říjen 2015, ukončení projektu prosinec 2015  

 Projekt Rekonstrukce venkovních sportovišť  

- ve spolupráci s odborem Rozvoje města 
- realizace – podzim 2014 až jaro 2015 

 Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách 
v Jihomoravském kraji 

- naše škola je partnerem SPŠU Hodonín, spoluúčast školy nebo zřizovatele 0 Kč 
- SPŠU organizuje pro naši školu exkurze a vede přírodovědné a ICT kroužky, ukončení projek-

tu červen 2015. 

 Projekt Euronet 50/50  
- žáci školy se podílí na hledání úspor energie v provozu naší školy 
- z prokazatelných úspor energie, které vznikly díky návrhům a opatřením ze strany žáků se 

50% vrátí do školy a žáci budou mít možnost ovlivnit, jakým způsobem budou tyto prostředky 
ve škole využity 

 Projekt Les ve škole, škola v lese – spolupráce s ekologickým sdružením Tereza v Praze. 

 Projekt Ovoce do škol – ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a firmou Ovocentrum. 

 Projekt Kapka prevence – ve spolupráci s Městskou policií Hodonín a Policií ČR. 

n) Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 Vedení školy poskytuje odborové organizaci všechny informace v souladu s platnými právními před-
pisy – rozpočet školy, personální otázky, plán rozvoje školy, DVPP …. 

 Vedení školy spolupracuje s odborovou organizací při 

o tvorbě kolektivní smlouvy 
o tvorbě rozpočtu čerpání FKSP 
o prověrkách BOZP 
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  Spolupráce s dalšími partnery 

o Středisko služeb školám – konání výtvarných a keramických seminářů a workshopů, okresní 
kolo chemické olympiády 

o Městská policie a Policie ČR – projekt Kapka prevence, besedy se žáky 
o Ekocentrum Hodonín – využívání výukových programů 
o ZOO Hodonín – výukové programy 
o MŠ Mozaika Sídlištní 2 – zvládnutí přechodu dětí z MŠ do ZŠ 
o Městská knihovna a knihovna Brandlova – besedy nad knihou pro žáky školy 
o Dům kultury Hodonín – návštěva divadelních představení pro děti 
o HZS Hodonín – besedy se žáky o prevenci v požární oblasti 
o Tespra Hodonín – péče o areál školy, sběr druhotných surovin, sběr nebezpečného odpadu 
o Dětský parlament – spolupráce na projektech parlamentu 

 

 

 

Část II. 
Ostatní údaje 

a) Činnost školního psychologa 

Hlavní náplní práce školního psychologa je individuální práce se žáky a jejich rodiči a také s třídním ko-
lektivem. Mezi nejčastější důvody pro poskytnutí odborné péče školním psychologem v rámci individuální 
péče patří zejména následující témata: 

 vztahové obtíže nejen v rodině a mezi vrstevníky, ale i v třídním kolektivu 

 výchovné problémy a poruchy chování 

 diagnostika (tříd i individuální) 

 problémy v osobnostním vývoji 

 výukové problémy a poruchy učení 

 školní zralost 

 provázení krizovou událostí, krizová intervence 
 

Spolupráce s výchovným poradcem (VP) a metodikem prevence (MP) 

Koordinace činnosti školního poradenského pracoviště (ŠPP) probíhá na schůzkách, které se konají 
obvykle 1x za 1-2 měsíce dle potřeby. Konzultace individuálních případů a aktuální situace ve škole probí-
há průběžně. 

V rámci ŠPP se školní psycholog na ZŠ Vančurova účastní výchovných komisí. Ve spolupráci s VP 
školní psycholog v prvé řadě konzultuje výchovné problémy žáků, specifika vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, dále spolupracuje na tvorbě IVP a konzultuje práci s třídami, potažmo se podílí na 
koordinaci s dalšími, například externími, odborníky.  

Spolu s MP školní psycholog konzultuje akce v rámci primární prevence a realizuje dotazníková šetření 
týkající se rizikového chování žáků. 

Spolupráce s dalšími institucemi 

 PPP – Konzultace a doporučení pro vyšetřované žáky, konzultace zpráv z PPP, realizace intervenč-
ních programů pro třídy 

 SVP – výměna informací před pobytem a po něm 

 Dětská psychiatrická ambulance, případně psychiatrická léčebna – návrh na vyšetření, konzul-
tace stavu 

 Policie ČR – Součinnost při vyšetřování  

 OSPOD – výměna informací, účast na případových komisích 

 Speciální MŠ Sídlištní, Hodonín – příprava a konzultace přednášek pro rodiče 
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 ZŠ B. Martinů, Hodonín – spolupráce s vedením, konzultace jednotlivých případů, návštěva tříd, 
náslech v hodině 

 Supervize v rámci terapeutického výcviku v rodinné terapii, IRT Praha 
 

Hodnocení školního psychologa 

Přínos pro naši školu spočívá jednak v aplikaci preventivních programů pro zlepšování klimatu 
v jednotlivých třídních kolektivech, jednak operativní pomocí při řešení zjištěných problémů v chování žáků. 
Zatímco dříve se muselo čekat na vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny, dnes může škola prostřed-
nictvím školního psychologa a preventisty sociálně patologických jevů reagovat takřka okamžitě. Operativní 
způsob řešení je efektivní nástroj, jak předejít problémům s nevhodným chováním žáků. Kromě řešení „škol-
ních“ problémů pomáhá školní psycholog i s řešením vztahových problémů v rodinách.  

Školní psycholog úzce spolupracuje jak s třídními učiteli, tak i s Pedagogicko psychologickou poradnou 
Hodonín. Samozřejmostí je spolupráce s výchovnou poradkyní a preventistkou sociálně patologických jevů. 
Na práci školního psychologa oceňuji samostatnost a operativnost, velmi hezký přístup k žákům, snahu dále 
na sobě pracovat a v neposlední řadě i ochotu být na pracovišti delší dobu, pokud to řešení případu vyžaduje, 
než je pracovní doba.  

b) Školní družina a školní klub 

ŠD navštěvovalo v letošním školním roce 180 dětí. Z toho 82 dětí byli žáci z první třídy, pro které jsme vy-
tvořili tvůrčí a pozitivní klima při jejich adaptaci ve škole. Kladným přínosem pro jejich další rozvoj dovedností 
je možnost pracovat v devíti kroužcích, které nabízí ŠD. Navštěvuje je 141 dětí. Rodiče je hodnotí velmi klad-
ně. Výsledky z těchto kroužků byly prezentovány a využity při akcích školy a ŠD. 

 Děti z dramatického kroužku svým kamarádům zahrály divadlo pro potěšení a připravily literární soutěže. 
Keramické kroužky vyráběly zajímavé výrobky k zápisu do prvních tříd. Výtvarné kroužky se prezentovaly při 
výzdobě školy a sportovní připravily děti na sportovní turnaje a atletiku. 

Vychovatelky uspořádaly 21 společných akcí, kterých se zúčastnilo 2 580 dětí. Akce jsou na velmi dobré 
úrovni, všestranně zaměřené a velmi oblíbené. Sportovní turnaje v přehazované, kopané a florbale prokázaly 
obrovský posun dovedností u dětí a velký zájem o sport. Získání nových vědomostí a jejich uplatnění v  soutěži 
Naše zdraví se děti seznamují se zdravím životním stylem, denním režimem a správným chováním při stolo-
vání. Ekologická soutěž umožňuje poznání ekosystémů, třídění odpadů a jejich další využití. Podílíme se na 
sběru papíru. Naše škola nasbírala 51 724 kg papíru. Získaná částka umožňuje zakoupení nových učebnic, 
odměny dětem a dovybavení ŠD. 

Spolupracujeme s MŠ Sídlištní. Připravujeme pro ně pohádkové soutěžení v tělocvičně, děti mají možnost 
se blíže seznámit se ŠD a jejím vybavením.  

Zájmové činnosti ve ŠD jsou obohaceny projekty, které jsou týdenní, měsíční i roční. Při celoroční hře Ex-
pedice 2015 se seznamují s profesemi zdravotníka, botanika, zoologa, hvězdáře, topografa, stopaře, historika, 
etnologa atd. S indiány za poznáním vyrábějí šperky, seznamují se s kulturou, tančí při bubnech, sžívají se 
s přírodou. 

Ve školní družině děti hrají divadlo, rozvíjí si řečnické schopnosti, pracují s textem, napodobují své hrdiny, 
vyrábějí papírové loutky, pracují v kolektivu, tolerují se navzájem, hrají před velkou skupinou dětí. Dalšími 
tématy byl Mach a Šebestová, Knoflíková olympiáda, Naše Země, Naše město. Děti pracují s odbornou litera-
turou, dětskou literaturou, časopisy a pomocí her rozvíjíme všestranně jejich vědomosti, které dále využívají 
a pracují s nimi. 

Za nejdůležitější považujeme kamarádské vztahy, vzájemnou toleranci, důvěru k vychovatelce, pohodu, 
jistotu a spokojenost při pobytu ve školní družině. Napomáhá nám k tomu velmi dobré vybavení školní družiny, 
možnost využívat veškeré prostory a podpora ředitele školy. Za pomocí města Hodonína máme ideální pod-
mínky pro venkovní aktivity a rozvoj sportu. 
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c) Výchovné poradenství 

Poradenská činnost 

Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - zprostředkování spolupráce s PPP, SPC, zajišťo-
vání podkladů pro integraci, vypracování IVP, vyučujícími daných předmětů, třídních učitelů. 

Na škole pracuje školní poradenské pracoviště – ve složení výchovný poradce, preventista sociálně pato-
logických jevů, školní psycholog – neformální spolupráce zaměřená na prohlubování a zlepšení spolupráce 
a komunikace mezi školu a rodiči, upevňování sociálního klimatu školy, poskytování metodické pomoci učite-
lům, poskytování metodické pomoci při řešení psychologických a speciálně pedagogických problémů 

 
Metodická a informační činnost 

 evidence žáků se SPU, SPCH, talentovaných žáků 

 příprava výchovných komisí ve spolupráci s ředitelem školy, třídním učitelem, metodikem prevence, 
školním psychologem, pracovnicí OPD (celkem bylo svoláno 18 výchovných komisí – na všech řešeno 
chování a absence žáků, některé z nich opakovaně. 

 v tomto školním roce jsme nevyužili služeb PPP, která nabízí program Minimalizace šikany; touto pro-
blematikou se zabývala školní psycholožka 

 evidence neomluvené absence žáků a její pravidelné hlášení na OPD – velký počet neomluvených ho-
din ve 2. pololetí byl vykázán jedné žákyni 7. ročníku, která byla takřka celý školní rok na útěku. 

 spolupráce s vyučujícími při vytváření individuálních vzdělávacích plánů  

 spolupráce se školní psycholožkou, PPP, SPC v oblasti práce se žáky, kteří mají problémy jak v učení, 
tak v chování. 

d) Environmentální výchova EVVO  

Naše škola se zabývá ekologickými aktivitami již řadu let. Žáci pracují na ekologických projektech ekolo-
gického sdružení Tereza v Praze (Les ve škole - škola v lese a Ekoškola). Cílem mezinárodního projektu Eko-
škola je ekologizace provozu školy ve čtyřech oblastech: voda, energie, odpady a vnější a vnitřní prostředí 
školy. Dále se účastníme projektu Ekohraní, který je zaměřen na sběr baterií a starých elektrických spotřebičů. 

Škola dále pracuje na mezinárodním projektu EURONET 50/50, který je podporován programem IEE (inte-
ligentní energie pro Evropu). Projekt se zaměřuje na žáky, učitele a ostatní uživatele obytných budov s cílem 
efektivního využití energie. Na škole jsme obdrželi měřicí přístroje, vytvořil se energetický tým, který pracuje 
s metodickými materiály na úsporu energie, monitoruje spotřebu energie a snaží se o její minimalizaci. 

Žáci prvního stupně absolvovali přenášku z projektu Skryté úspory energií v domácnosti, který vznikl 
v rámci projektu Společně bez hranic ve spolupráci měst Hodonína a Skalice. 

V předmětu Environmentální výchova se žáci seznámili s abiotickými, biotickýni životními podmínkami, 
ochranou přírody, orchidejemi Bílých Karpat a problémy životního prostředí. 

Jako každoročně se naše škola zúčastnila Ekojarmaku na pěší zóně, kde se prodávaly výrobky dětí ze 
školních družin, zhotovené z přírodních a odpadových materiálů. 

Stejně jako v předcházejících letech se zúčastnili žáci naší školy výukových programů organizovaných ho-
donínským Ekocentrem Dúbrava a ZOO Hodonín V letošním roce jsme využili nabídku Ekocentra z Kyjova 
a čtyři třídy z druhého stupně absolvovaly terénní exkurzi Boršovské louky. 

Na škole proběhla jako každoročně soutěž ve sběru papíru a soutěž ve sběru víček organizovaná Ekotý-
mem školy. Členové Ekotýmu zhotovili pro vítězné třídy diplomy a podíleli se na vyhodnocení a zabezpečení 
odměn pro děti. V letošním roce jsme nasbírali 12 velkých pytlů víček, jejichž váha byla 156 kg. 

Žáci pečují o areál školy (jarní a podzimní úklid), o květinovou výzdobu školy a rostliny v biotopové za-
hrádce v areálu školy, která slouží k praktickému poznávání rostlin probíraných čeledí v hodinách přírodopisu, 
přírodovědy a pěstitelských prací.  
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e) ICT 

 zavedení a údržba účtů žáků v učebnách PC 

 tvorba tematických plánů  

 SW a HW a metodická podpora kolegů 

 instalace programů pro výuku  

 pomoc při zpracování agendy pomocí počítače – ekonomka, jídelna, mzdy, zástupci ředitele  

 tvorba, úpravy a aktualizace internetových stránek školy  

 instalace výukových programů do učeben, jejich aktualizace 

 řešení nefunkčností a zajišťování oprav technických zařízení  

 nákupy HW a SW, konzultace s odborníky, testování produktů 

 SW podpora žáků  

 reklamace 

f) Péče o talentované žáky 

Děje se tak individuální přípravou na všechny olympiády a soutěže a dále diferenciací v jazycích 
a matematice na 2. stupni. Talentované žáky zařazujeme do našich projektů. 

g) Péče o zaostávající a problémové žáky 

Se všemi žáky, kteří vykazují tělesné nebo vývojové poruchy pracují učitelé podle individuálních plánů. 
Plány byly předloženy rodičům, jejich spolupráce je v těchto případech nezbytná. Dále na škole pracují dva 
dyslektické kroužky. Vyskytne-li se závažnější porušení školního řádu, kontaktujeme rodiče a snažíme se 
situaci řešit. Nejzávažnější případy řešíme svoláním výchovné komise, které se ze strany školy účastní 
třídní učitel, výchovný poradce a ředitel. K jednání jsou zváni rodiče, zástupce Města Hodonín zodpovědný 
za práci s rodinami a psycholog.  

h) Realizované úpravy a opravy školy 

 Stavební a venkovní práce 

- rekonstrukce venkovních sportovišť – dvě nová sportoviště s umělým povrchem, zkrácení bě-
žecké dráhy a posunutí fotbalové branky 

- celkové zateplení domku školníka 
- doplnění počtu laviček v herním centru a ukotvení všech laviček 
- rekonstrukce hlavního vstupu do školy, nové schody a obklady 
- rekonstrukce dvou místností v pavilonu tělocvičen na nové oddělení školní družiny - probou-

rání příčky, nové osvětlení, nové umyvadlo včetně obkladů 
- rekonstrukce šatny kuchařek v přízemí – nová kuchyňská linka s přívodem vody, nové šatní 

skříňky 
- rekonstrukce šatny kuchařek v suterénu, nová sprcha, obklady a PVC podlaha 
- rekonstrukce umyvadel včetně obkladu v kabinetu fyzika a kabinetu výtvarné výchovy 
- oprava střechy na hlavní budově 

 Instalatérské práce 

- instalace nových přívodů a dřezu v šatně kuchařek v přízemí 
- výměna svítidel v 7. oddělení ŠD 
- pokračování ve výměně klasických svítidel za svítidla ovládaná pohybovým čidlem 
- oprava zkorodovaného topenářského potrubí ve třídě 1.A 
- oprava automatického zavírání ventilačních oken v tělocvičně 

 Malířské práce 

- oprava nátěrů a maleb v budově ve standardním rozsahu. 
- nátěr venkovního zábradlí u hlavního vchodu 
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 Ostatní práce 

- odborné vyčistění většiny koberců ve třídách a čalouněných židlí ve školní družině 
- pokračování v systému „jednoho klíče“ 
- předepsané revize a po-revizní opravy 

i) Autoevaluace 

Na konci školního roku proběhlo dotazníkové šetření připravené školním psychologem zaměřené na vztahy 
na pracovišti a vytváření podmínek pro optimální průběh vzdělávání žáků. 

Dotazník byl administrován za účelem zjištění, jak jsou ve škole v rovině profesní i osobní učiteli vnímány 
a hodnoceny vzájemné vztahy a jaké znaky vykazuje učitelský sbor jako celek. Dotazník zjišťuje jak kolegiální 
vztahy uvnitř sboru, tak také vnímané vztahy učitelů ve vztahu k řízení školy a vedení lidí. 

Vedení školy (ředitel, zástupce) se šetření neúčastnili a z důvodu zachování anonymity výpovědí a důvěry 
respondentů vyjádřit svůj názor nikterak nezasahovali do procedury šetření (administrativně, organizačně). 

Dotazník Klima učitelského sboru je standardizovaným nástrojem, který hodnotí následující oblasti: 

 

1. 1.  Podpora sboru vedením školy (P) – vedení školy poskytuje konstruktivní kritiku zaměřenou na blaho 
školy a učitelů, zadává smysluplné úkoly; motivuje učitele, samo jde svým přístupem a vlastní prací příkla-
dem. Akceptovány jsou jak požadavky fungování školy, tak sociální potřeby učitelů. 

Otázka č. nikdy zřídka občas 
velmi 
často 

vždy 
bez 

odpovědi 

1. Ředitel sám je příkladem ostatním.  
Usilovně a tvrdě pracuje. 

0 
1  

(4,76%) 
5 

(23,81%) 
8 

(38,10%) 
4 

(19,05%) 
3 

(14,29%) 

2. Ředitel dovede ocenit,  
Pochválit své podřízené. 

0 0 
2 

(9,52%) 
11 

(52,38%) 
7 

(33,33%) 
1 

(4,76%) 

14. Ředitel dostatečně vysvětlí, zdůvodní,  
proč kritizoval práci některého učitele. 

1 
(4,76%) 

1 
(4,76%) 

4 
(19,05%) 

8 
(38,10%) 

5 
(23,81%) 

2 
(9,52%) 

15. Ředitel je schopen, pokud je to nutné,  
pomoci učitelům i po pracovní stránce. 

0 
2 

(9,52%) 
6 

(28,57%) 
6 

(28,57%) 
6 

(28,57%) 
1 

(4,76%) 

17. Ředitel používá konstruktivní kritiku. 
 

2 
(9,52%) 

3 
(14,29%) 

1 
(4,76%) 

8 
(38,10%) 

3 
(14,29%) 

4 
(19,05%) 

18. Ředitel hledí na blaho své školy. 
 

0 
1 

(4,76%) 
1 

(4,76%) 
10 

(47,62%) 
7 

(33,33%) 
2 

(9,52%) 

24. Vedení školy oceňuje dobrou práci 
učitelů. 

0 0 
6 

(28,57%) 
9 

(42,86%) 
6 

(28,57%) 
0 

33. Vedení školy umí pochopit osobní si-
tuaci učitelů, pomáhá jim a podporuje je. 

0 0 
2 

(9,52%) 
10 

(47,62%) 
9 

(42,86%) 
0 

34. Vedení školy umí dobře formulovat 
úkoly, které vyžaduje od učitelů. 

0 0 
1 

(4,76%) 
11 

(52,38%) 
9 

(42,86%) 
0 

37. Vedení školy pracuje s plným nasa-
zením a v zájmu školy. 

0 0 0 
14 

(66,66%) 
6 

(28,57%) 
1 

(4,76%) 

41. Ředitel školy se dokáže zastat 
svých podřízených. 

0 
5 

(23,8%) 
6 

(28,57%) 
2 

(9,52%) 
7 

(33,33%) 
1 

(4,76%) 

CELKEM (231 odpovědí) 3 13 34 97 69 15 
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2. Pevnost vedení školy (D) – vedení školy má kontrolu nad prací učitelů, formuluje jasné požadavky, použí-
vá přísná kritéria hodnocení; řízení školy drží pevně v rukou, plánuje reálné vize a má přehled o dění ve škole; 
práce školy je směrována ke společnému cíli; 

Otázka č. nikdy zřídka občas 
velmi 
často 

vždy 
bez 

odpovědi 

8. Ředitel sleduje a kontroluje všechno,  
co učitelé dělají. 

0 
1  

(4,76%) 
5 

(23,81%) 
8 

(38,10%) 
4 

(19,05%) 
3 

(14,29%) 

11. Ředitel bedlivě a pečlivě sleduje  
všechny aktivity učitele. 

0 0 
2 

(9,52%) 
11 

(52,38%) 
7 

(33,33%) 
1 

(4,76%) 

19. Ředitel dohlíží přesně na to, jak učitelé 
respektují režim školy a své povinnosti. 

1 
(4,76%) 

1 
(4,76%) 

4 
(19,05%) 

8 
(38,10%) 

5 
(23,81%) 

2 
(9,52%) 

25. Vedení školy pevně řídí každou poradu. 0 
2 

(9,52%) 
6 

(28,57%) 
6 

(28,57%) 
6 

(28,57%) 
1 

(4,76%) 

29. Vedení školy zpravidla neunikne nic,  
co se odehrává ve škole a mezi učiteli. 

2 
(9,52%) 

3 
(14,29%) 

1 
(4,76%) 

8 
(38,10%) 

3 
(14,29%) 

4 
(19,05%) 

31. Vedení školy má dobrý přehled o pracov-
ních aktivitách všech učitelů. 

0 
1 

(4,76%) 
1 

(4,76%) 
10 

(47,62%) 
7 

(33,33%) 
2 

(9,52%) 

38. Vedení školy vyžaduje striktně od učitelů, 
aby respektovali své povinnosti a režim školy. 

0 0 
6 

(28,57%) 
9 

(42,86%) 
6 

(28,57%) 
0 

34. Vedení školy umí dobře formulovat úkoly, 
které vyžaduje od učitelů. 

0 0 
1 

(4,76%) 
11 

(52,38%) 
9 

(42,8%) 
0 

37. Vedení školy pracuje s plným nasazením a 
v zájmu školy. 

0 0 0 
14 

(66,66%) 
7 

(33,33%) 
0 

CELKEM (231 odpovědí) 3 8 26 85 54 13 
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3. Angažovanost učitelů (A) – učitelé jsou iniciativní, hrdí na svou školu, respektují své kolegy a aktivně 
s nimi spolupracují; učitelé jsou ochotni naplňovat společnou vizi školy; úsilí učitelů směřuje k podpoře a úspě-
chu žáků, preferovány jsou přátelské vazby k dětem a vytváření atmosféry důvěry; 

Otázka č. nikdy zřídka občas 
velmi 
často 

vždy 
bez 

odpovědi 

7. Učitelé se chovají k žákům přátelsky. 0 0 
2 

(9,52%) 
15 

(71,43%) 
4 

(19,05%) 
0 

10. Učitelé si navzájem pomáhají, podporují 
jeden druhého. 

0 0 
8 

(38,10%) 
10 

(47,62%) 
3 

(14,29%) 
0 

16. Učitelé jsou ochotni pomáhat žákům i mimo 
své vyučovací povinnosti. 

0 
3 

(14,29%) 
11 

(52,38%) 
5 

(23,81%) 
1 

(4,76%) 
0 

20. Žákům je na této škole dána důvěra 
k samostatné práci. 

0 
1 

(4,76%) 
4 

(19,05%) 
13 

(61,90%) 
3 

(14,29%) 
0 

21. Učitelé respektují profesní odbornost svých 
kolegů. 

0 0 
4 

(19,05%) 
11 

(52,38%) 
6 

(28,57%) 
0 

23. Učitelé si váží toho, že v této škole pracují. 
 

0 
1 

(4,76%) 
1 

(4,76%) 
13 

(61,90%) 
5 

(23,81%) 
1 

(4,76%) 

27. Učitelé zde pracují skutečně rádi. 0 0 
2 

(9,52%) 
12 

(57,14%) 
6 

(28,57%) 
1 

(4,76%) 

28. Všichni učitelé se k žákům chovají vstřícně. 0 
1 

(4,76%) 
4 

(28,57%) 
12 

(57,14%) 
3 

(14,29%) 
1 

(4,76%) 

32. Učitelé dodržují pravidla chování, která 
vyžadují od svých žáků. 

0 0 
2 

(9,52%) 
12 

(57,14%) 
7 

(33,33%) 
0 

39. Učitelé vítají a podporují iniciativu žáků. 0 0 
1 

(4,76%) 
15 

(71,43%) 
4 

(19,05%) 
1 

(4,76%) 

40. Učitelé uznávají své kolegy a odborníky. 0 0 
4 

(19,05%) 
12 

(57,14%) 
5 

(23,81%) 
0 

CELKEM (231 odpovědí) 0 6 43 130 47 4 
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4. Frustrace učitelů (F) – učitelé cítí nadbytek rutinních povinností mimo vlastní výuku a velké množství zatě-
žující administrativy, o jejíž potřebnosti a rozsahu nejsou přesvědčeni; méně příznivě jsou vnímány vztahy 
mezi kolegy; řízení školy je vnímáno se znaky byrokratismu a manažerismu; 

Otázka č. nikdy zřídka občas 
velmi 
často 

vždy 
bez 

odpovědi 

1. Chování některých učitelů ve škole obtěžuje 
jiné učitele. 

1 
(4,76%) 

8 
(38,10%) 

10 
(47,62%) 

0 0 
2 

(9,52%) 

2. Učitelé naší školy se musejí zúčastňovat 
příliš velkého množství schůzí a porad. 

15 
(71,43%) 

6 
(28,57%) 

0 0 0 0 

5. Mimo-výukové povinnosti ve škole narušují 
vlastní učitelovu práci (vyučování). 

6 
(28,57%) 

14 
(66,66%) 

1 
4,76%) 

0 0 0 

6. Na poradách přerušují učitelé vystoupení 
svých kolegů. 

3 
(14,29%) 

9 
(42,86%) 

8 
(38,10%) 

1 
(4,76%) 

0 0 

9. Administrativní práce učitelů je na naší škole 
zatěžující. 

3 
(14,29%) 

5 
(23,81%) 

11 
(52,38%) 

2 
(9,52%) 

0 0 

13. Povinností mimo vyučování 
 je na naší škole příliš mnoho. 

6 
(28,57%) 

12 
(57,14%) 

3 
(14,29%) 

0 0 0 

22. Způsob výuky některých učitelů ve škole 
komplikuje ostatním učitelům jejich práci. 

5 
(23,81%) 

9 
(42,86%) 

7 
(33,33%) 

0 0 0 

26. Někteří učitelé se ke svým kolegům chovají 
nekorektně. 

1 
(4,76%) 

10 
(47,62%) 

7 
(33,33%) 

2 
29,52%) 

0 
1 

(4,76%) 

CELKEM (231 odpovědí) 40 73 47 5 0 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace 

Výroční zpráva 2014/15 - strana 15 

5. Přátelské vztahy ve sboru (V) – učitelé vnímají sbor jako soudržný, vztahy mezi kolegy hodnotí 
jako pevné a přátelské, případné konflikty umějí řešit věcně a s nadhledem; učitelé se osobně dobře 
znají, důvěřují si, pozitivně hodnotí ochotu navzájem si pomáhat; běžné jsou přátelské kontakty 
i mimo pracoviště; ve sboru panuje vzájemná důvěra a respekt ke kolegům. 

Otázka č. nikdy zřídka občas 
velmi 
často 

vždy 
bez 

odpovědi 

12. Učitelé znají rodinné zázemí svých kolegů. 0 
4 

(19,05%) 
7 

(33,33%) 
8 

(38,10%) 
1 

(4,76%) 
1 

(4,76%) 

30. Mezi učiteli jsou ve sboru většinou i osobní, 
přátelské vztahy. 

0 0 
3 

(14,29%) 
16 

(76,19%) 
2 

(9,52%) 
0 

35. Učitelé se ostatním kolegům svěřují  
i se svými osobními problémy. 

0 
4 

(19,05%) 
11 

(52,38%) 
5 

(23,81%) 
1 

(4,76%) 
0 

36. Učitelé vyhledávají se svými kolegy kontakt 
i mimo školu. 

0 
1 

(4,76%) 
11 

(52,38%) 
8 

(38,10%) 
1 

(4,76%) 
0 

CELKEM (231 odpovědí) 0 9 32 37 5 1 

 

 
 
Závěr:  

Pro nenaplnění minimální přípustné návratnosti dotazníků (85 %), nelze dotazník kvantitativně vyhodnotit, 
výsledky by nebyly validní a reliabilní. Byla proto provedena pouze kvalitativní analýza. 

Nízká ochota zúčastnit se šetření byla z mého pohledu ovlivněna nepochopením smyslu měření, malou 
ochotou a angažovaností učitelů spolupracovat na zlepšení klimatu školy. Jako dalším z důvodů, proč učitelé 
dotazník vyplnili jen velmi neochotně a v dlouhém časovém horizontu může být také strach z důsledků, které 
by mohly nastat ze strany vedení.  

Členové učitelského sboru také projevili minimální zájem o výsledky dotazníku. K tomu všemu je možné 
sbor systematicky vést, což je v kompetenci vedení školy. Domnívám se, že právě zde je prostor pro zlepšení. 
Vedení školy by mělo budovat pocit sounáležitosti se sborem, kdy každý učitel bude chápat důležitost své role 
v týmu. Jako nezbytné se jeví, aby učitelé cítili podporu a důvěru ze strany vedení. 

Ve stručnosti lze říct, že učitelé hodnotí všechny dotazované oblasti spíše dobře. 
 
Náměty pro zlepšení klimatu učitelského sboru: 

 pravidelné a častější porady sboru (pracovní porada jednou za měsíc) 

 organizace mimoškolních aktivit pro zaměstnance (sport, kultura) 

 motivace formou odměn za provedenou práci navíc 

 umožnit pedagogům podílet se na některých rozhodnutích (rychlé anonymní anketní šetření) 
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j) Problémové oblasti 

 Elektroinstalace v budovách školy 

Ve školních budovách je původní elektroinstalace z roku 1977 vedená hliníkovými kabely, 
které se postupnou oxidací ztenčují. U šroubových spojů pak narůstá přechodový odpor. Závaž-
ným problémem pro moderní informační technologie je skutečnost, že zásuvky 230 V jsou 
k rozvaděčům připojeny dvoužilným kabelem, takže jeden vodič plní současně funkci zemnícího 
a nulovacího vodiče. Pro připojení zásuvek se nově používá třížilné připojení, které lépe chrání 
připojené spotřebiče.  

Dle vyjádření revizního technika je uzemnění v zásuvkách 230 V vyhovující pro standardní 
elektrické spotřebiče, ale problém to je pro počítače, dataprojektory, intranetové rozvody atd. 
U těchto spotřebičů a zařízení hrozí jejich nevratné poškození.  

 Vzduchotechnika ve školní kuchyni 

Současná vzduchotechnika ve školní kuchyni je dle vyjádření revizního technika zastaralá 
a nevyhovující. Automatické ovládání nefunguje, ovládá se pouze ručně a pouze odsávání vznik-
lých par. Současně s odsáváním par by měla vzduchotechnika vhánět do kuchyně temperovaný 
vzduch. Tato část vzduchotechniky již nejméně deset let není funkční. 

 Šindelová střecha nástavby 

Stále častěji dochází k uvolnění pásu šindelů na strmé části střechy nástavby školy, zvláště 
na jižní straně. Dešťová voda pak proniká do půdního prostoru a poškozuje dřevěný záklop i vaz-
níkovou konstrukci. Dle vyjádření firmy, která nám tyto závady opravuje, je použití kanadského 
šindele na tak strmou střechu nevhodné a doporučuje překrýt kanadský šindel oplášťovanými 
plechovými pásy s imitací tašek.   

 

 

 

V Hodoníně dne 1. září 2015 

Výroční zprávu projednala a schválila pedagogická rada na svém zasedání dne 1. září 2015. 
Výroční zprávu projednala a schválila školská rada na svém zasedání dne 19. října 2015. 
 
 
 
 
 
 

 


