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1. Základní údaje o škole 

Název: Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9  

Adresa školy: náměstí Republiky 9, Znojmo 669 02 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČ: 45671303 

IZO: 102855915 

REDIZO: 600127737 

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, číslo účtu: 686908514/0600 

Kontakty: Telefon: 515 224 767 (kancelář) 

  515 222 933 (ředitelna) 

 Mobil: 739 389 032 

 E-mail: skola@zsrepubliky.cz 

Webové stránky: www.zsrepubliky.cz 

Zřizovatel školy: Město Znojmo 

Vedení školy: ředitel školy: Mgr. Jiří Šmahaj, statutární orgán 

 zástupce ředitele  Mgr. František Havlík 

  Ing. Ivana Šťastná  

Ekonomka školy: Bc. Lenka Vídeňská 

Součásti školy: školní družina: vedoucí vychovatelka: Jitka Přibilová 

 školní jídelna: vedoucí školní jídelny: Jana Stanislavová 

Součásti školy 

Název Kapacita 

Základní škola 600 

Školní družina  180 

Školní jídelna 630 

 

 

 

Součást školy 
Počet tříd/ 

oddělení 
Počet ročníků 

Celkový počet 

žáků 

Průměr na 

třídu / oddělení 

1. stupeň ZŠ 10 5 280 28,0 

2. stupeň ZŠ 12 4 318 26,5 

ZŠ celkem 22 9 598 27,2 

Školní družina 6 - 172 28,7 

 Pozn. Počty žáků dle zahajovacího výkazu k 30. září 2018 

 

2. Charakteristika školy: 

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 je úplná škola. Výuka probíhá ve čtyřech 

budovách. 

Vyučování je realizováno podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

„Škola bez hranic“, který vypracovali pedagogičtí pracovníci školy v návaznosti na Rámcový 

vzdělávací program MŠMT. 

Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Kapacita školy byla na začátku školního 

roku 2018/209 600 žáků, k 1. 9. 2018 měla škola 598 žáků. 

Úkoly stanovené vedením školy pro školní rok 2018/2019: 

 kvalitní a pestrá výuka, statistika úspěšnosti žáků, srovnávací testy 

 naplňování vytvořeného školního vzdělávacího programu 

 zápis do 1. tříd 

mailto:skola@zsrepubliky.cz
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 realizace projektu OP VVV „Učíme jiné, učíme sebe“(Šablony II), registrační číslo: 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0008671 

 realizace projektu IROP „Odborné učebny pro Základní školu, Znojmo, náměstí 

Republiky 9“, registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0002969 

 pomoc a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 podpora žáků nadaných a mimořádně nadaných 

 spolupráce se středními školami 

 ŠPP (speciální pedagogové, asistenti, metodik prevence) – příprava na společné 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 efektivní práce předmětových komisí, metodického sdružení 

 efektivní využívání multimediální techniky 

 vzájemná spolupráce pedagogů 1. a 2. stupně 

 pohodové pracovní prostředí (vzájemná komunikace a spolupráce, vstřícnost, respekt, 

přátelská pracovní atmosféra) 

 zlepšení materiálního vybavení 

 

Při škole pracuje: 

 školská rada (2.1) 

 sdružení rodičů (2.2) 

2.1 Školská rada 

Školská rada byla založena ve školním roce 2005/2006 dle §167 zákona č. 561/2004 Sb., 

zákon o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon). 

Od 1. února 2018 pracuje školská rada ve složení: 

Předseda: Mgr. František Havlík 

Členové: 

 za zřizovatele: Mgr. Jan Blaha 

 MUDr. Ludmila Šikýřová 

 Bc. Marta Vavříková 

 za rodiče: Ing. Lucie Alexová 

 Mgr. Vladislav Krčál 

 MUDr. Tomáš Rozvadovský 

 za školu: Mgr. František Havlík 

 Mgr. Lenka Rosenheimová 

 Mgr. Maryla Vlková 

2.2 Sdružení rodičů 

Sdružení rodičů Základní školy nám. Republiky ve Znojmě, z.s. se společně se 

zaměstnanci školy podílí na: 

 výchovné a vzdělávací činnosti školy 

 komunikaci mezi rodiči (zákonnými zástupci) a zástupci školy 

 zájmové a odborné činnosti ve škole 

V tomto školním roce pracovalo sdružení rodičů ve složení: 

 Předsedkyně: Ing. Dana Krejčí 

 Zapisovatelka: Mgr. Alena Vavroušková 

 Pokladní: Mgr. Jaroslava Ondrová 

 Členové: Radka Caklová 

 Mgr. Alice Dundová 

 Karel Elsnic 

 Karolína Šálková 

 Ing. Marek Špalek 

 Renata Tkadlecová 
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 Ing. Dušan Vojtěch 

Sdružení rodičů podporuje školu finančně, materiálně, přináší další podněty.  

Finančně přispívá na chod pěveckého sboru Libohlásek, na dopravu dětí na soutěže 

(vědomostní, umělecké, sportovní), na dopravu do planetária v Brně, dále hradí startovné, 

financuje odměny pro žáky, kteří během roku úspěšně reprezentovali školu, přispívá na 

adaptační program šesťáků, podporuje akce školní družiny, přispívá škole na nákup pomůcek, IT 

techniky, atd. 

Materiální příspěvky se většinou týkají materiálu, který se využívá v rámci vzdělávání. 

Spolupráce školy a sdružení rodičů je všestranná, efektivní a zejména pro školu, pedagogy 

velmi obohacující. Co si škola může více přát, než aktivně zapojeného rodiče (zákonného 

zástupce) do života školy.  

 

 

3. Součásti školy 

3.1 Zařízení školního stravování 

Školní jídelna je umístěna v hlavní budově a zajišťuje stravování žáků, zaměstnanců školy a 

kapacitu doplňuje cizími strávníky. Po rekonstrukci v roce 2004 vaří jídelna dva druhy obědů 

denně. Denní kapacita školní jídelny je 630 obědů. 

Školní jídelna získala certifikát „Zdravá školní jídelna“. Vaří z kvalitních surovin, do 

stravování zařazuje nové a méně tradiční suroviny. Oba druhy nabízených obědů plní Nutriční 

doporučení ministerstva zdravotnictví. 

Počet zapsaných strávníků ve školním roce2018/2019: 

 žáci 479 žáků 

 zaměstnanci školy   70 zaměstnanců 

 cizí strávníci 197 osob 

 Celkem 746 strávníků 

3.2 Školní družina 

Základní informace: 

Počet oddělení: 6 

Počet dětí ve školní družině: 172 dětí 

Vedoucí školní družiny: Jitka Přibilová 

Činnost školní družiny: 

V souladu se školským zákonem a podle ŠVP pro školní družinu pracovala jednotlivá 

oddělení formou tematických plánů, které byly vytvářeny tak, aby korespondovaly s ročními 

obdobími, státními svátky a dalšími významnými dny školního roku. Skladba programu byla 

pestrá a zahrnovala různorodé aktivity- např. plavání, bruslení, řadu kroužků (vaření, šikovné 

ruce, sportovní, turistický, taneční, výtvarný, logopedický), karneval, vánoční besídku, 

velikonoční zvyky, dětský den, … 

 

 

4. Vzdělávací program 

Školní vzdělávací program vychází z cílů základního vzdělávání a klíčových kompetencí 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Je v souladu s Dlouhodobým 

záměrem rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje. 

Vznikal po důkladném seznámení všech zapojených subjektů (pedagogové, zákonní 
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zástupci) s konkrétními podmínkami školy (SWOT analýzy), pružně reaguje na požadavky 

dnešní společnosti, respektuje zájmy a osobnostní potřeby žáka. 

Hlavní priority vzdělávacího procesu: 

 výuka cizích jazyků – prohlubování jazykových dovedností, 

 práce s výpočetními s komunikačními technologiemi, 

 otevřená komunikace mezi žáky a dospělými, mezi žáky navzájem. 

 

Název vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku 

„Škola bez hranic“ 

– školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
ZSREP 325/2016 

2. – 5. ročník 

7. – 9. ročník 

Škola bez hranic“ 

– školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
ZSRP 251/2018 1., 6. ročník 

 

 

5. Údaje o pracovnících školy 

Celkový počet pedagogů včetně asistentů: 40 

Přepočtený počet podle úvazků: 36,0515 

Odborná kvalifikovanost podle zákona č. 563/2004: 100,00 % 

 

Celkový počet vychovatelek školní družiny: 6 

Přepočtený počet podle úvazků: 5,3794 

Odborná kvalifikovanost podle zákona č. 563/2004: 100,00 % 

 

Změny v pedagogickém sboru, mezi správními zaměstnanci: 

Odešly:  

 28. ledna 2019 Mgr. Eva Kubíková na mateřskou dovolenou 

 12. dubna 2019 Markéta Veselá na mateřskou dovolenou 

 3. června 2019 Mgr. Martina Habrdlová na mateřskou dovolenou 

 30. června 2019 Klára Steffelová na mateřskou dovolenou  

 30. června 2019 Lýdia Donátová (ukončení pracovního poměru na dobu určitou) 

Nastoupily:  

 27. srpna 2018 Mgr. Marta Novotná po mateřské dovolené (vyučující II. stupně) 

 27. srpna 2018 Mgr. Taťána Lorencová (speciální pedagog) 

 27. srpna 2018 Mgr. Dagmar Štrausová (vyučující II. stupně) 

 3. září 2018 RNDr. Marta Bayerová (vyučující II. stupně) 

 3. září 2018 Marcela Imrichová (pracovník školní jídelny) 

 1. listopadu 2018 Mgr. Jarmila Těknědžjanová (asistent pedagoga) 

 1. ledna 2019 Dana Homolková (správní zaměstnanec) 

 1. dubna 2019 Alice Petržilková jako zástup za mateřskou dovolenou 

 5. června 2019 Mgr. Blanka Mlátilíková jako zástup za mateřskou dovolenou 

 

Pracovníci školy: 

Ředitel školy: Mgr. Jiří Šmahaj 

Zástupce ředitele: Mgr. František Havlík 

 Ing. Ivana Šťastná 
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Výchovný poradce: Mgr. Simona Škaroupková 

Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Kamila Sobotková 

Vedoucí vychovatelka školní družiny: Jitka Přibilová 

Vedoucí školní jídelny: Jana Stanislavová 

Ekonomka školy: Bc. Lenka Vídeňská 

Mzdová účetní: Bc. Markéta Veselá, Alice Petržilková 

Školník: Vladislav Ondrovčák 

 

Třídní učitelé: 

I. A Mgr. Bohumíra Svobodová 

I. B Mgr. Jana Vojáčková 

II. A Mgr. Sandra Štěpničková 

II. B Mgr. Iva Veselková 

III. A Mgr. Dana Habrová 

III. B Mgr. Martina Habrdlová (Mgr. Blanka Mlátilíková) 

IV. A Mgr. Jaroslava Ondrová 

IV. B Mgr. Lenka Rosenheimová 

V. A Mgr. Pavel Veselka 

V. B Mgr. Iveta Habrdlová 

VI. A Mgr. Věra Marečková 

VI. B Mgr. Simona Škaroupková 

VI. C Mgr. Martina Stanislavová 

VII. A Ing. Ivana Šťastná 

VII. B RNDr. Ivana Palatková 

VII. C Mgr. Kamila Sobotková 

VIII. A Mgr. Milan Novotný 

VIII. B Mgr. Libuše Košárková 

VIII. C Mgr. Simona Pouzarová 

IX. A Mgr. Radek Tomaštík 

IX. B Mgr. Jarmila Halouzková 

IX. C Mgr. František Havlík 

 

Další učitelé: 

RNDr. Marta Bayerová 

Mgr. Alice Dundová 

Mgr. Kateřina Donéová 

Mgr. Taťána Lorencová 

Mgr. Zdeněk Mikulič 

Mgr. Marta Novotná 

Mgr. Jaroslav Polák 

Mgr. Marie Přibylová 

Mgr. Hana Šotkovská 

Mgr. Dagmar Štrausová 

Mgr. Eva Vizingrová 

MgA. Maryla Vlková 

 

Speciální pedagogové: 

Mgr. Taťána Lorencová 

Mgr. Věra Marečková 
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Asistenti pedagoga: 

Kamila Frecerová 

Veronika Langerová 

Vendulka Málková  

Klára Steffelová 

Mgr. Jarmila Těknědžjanová 

 

Vychovatelky školní družiny: 

Bc. Dita Jílková 

Leona Gorčíková 

Martina Kejzlarová 

Lenka Kostrhounová 

Ladislava Michálková 

Jitka Přibilová 

 

Správní zaměstnanci: 

Alice Petržilková 

Vladislav Ondrovčák 

Lýdia Donátová 

Lenka Galetová 

Renata Hanáková 

Dana Homolková 

Jana Rychlíková 

Zdeňka Válková 

 

Zaměstnanci školní jídelny: 

Milada Ďurišková 

Marcela Imrichová 

Lenka Macáková 

Jana Němcová 

Jana Svobodová 

Jitka Svobodová 

Jana Stanislavová 

 

Věkové složení pedagogického sboru 

Věkové rozpětí 
Počet pedagogů 

Počet mužů Počet žen 

   

do 35 let 0 5 

35 - 50 let 3 20 

nad 50 let 3 10 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 1 4 

Celkem pedagogických pracovníků 7 39 

Pracovníci na rodičovské dovolené 0 3 

Pozn.: Stav k 1. září 2018 

 
Vychovatelky školní družiny 

V kolektivu vychovatelek školní družiny nedošlo v tomto školním roce ke změně.  

Počet vychovatelek školní družiny:  6 vychovatelek 
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Vychovatelky na rodičovské dovolené: Jitka Budínská 

Počet vychovatelek ŠD:  6 

 
Ekonomický úsek 

Od 1. 10. 2016 správu zajišťuje paní Bc. Lenka Vídeňská. Ke 12. dubnu 2019 odešla na 

mateřskou dovolenou slečna Markéta Veselá, jako zástup na její místo nastoupila od 1. dubna 

2019 paní Alice Petržilková. 

Počet ekonomických pracovníků: 2  

 
Školní jídelna 

Počet pracovnic školní jídelny: 7  

 
Provozní pracovníci 

Provozní zaměstnance řídí školník - pan Vladislav Ondrovčák. Kolektiv je stabilizovaný. 

Na začátku školního roku pracoval v počtu 5 zaměstnanců. 

 

 

6. Údaje o zápisu do 1. třídy základní školy a přijímání žáků do 

vyšších ročníků 

V sobotu 6. dubna 2019 proběhl na naší škole zápis do prvního ročníku. Zápis je vždy 

tematicky zaměřen a připraven pro předškoláky tak, aby si hravou formou vyzkoušeli školní 

aktivity a splnili všechny zápisové úkoly. 

Průvodci během celého zápisu se předškolákům stali žáci čtvrtého a pátého ročníku, kteří 

v převlečení za pohádkové bytosti provedli budoucí prvňáčky jednotlivými stanovišti, kde např. 

poznávali geometrické tvary, počítali, kreslili, vyprávěli pohádku, apod.. Rodiče dětí ocenili 

pohodovou přátelskou a rodinnou atmosféru celého zápisu, prostředí a zázemí, které škola nabízí. 

  K zápisu do prvního ročníku přišlo celkem 58 dětí, z toho: 

 11 dětí je po odkladu školní docházky 

 8 dětí bude mít odklad školní docházky 

 

Statistika zápisu 

Počet prvních tříd 2 

Celkový počet dětí u zápisu 58 

- z toho počet chlapců u zápisu 33 

- z toho počet dívek u zápisu 25 

Počet dětí přijatých k základnímu vzdělávání 50 

Počet odkladů 8 

 

Ve školním roce 2019/2020 by mělo zahájit plnění povinné školní docházky 49 žáků. Žáci 

budou rozděleni do dvou tříd (I. A – 24 žáků, I. B – 25 žáků). Výběr a zařazení dětí do 

jednotlivých tříd plně respektuje přání zákonných zástupců. 

 

 

7. Změny počtu žáků v průběhu školního roku 2018/2019 

Změny v počtu žáků během školního roku 2018/2019 – příchody nových a odchody 

stávajících žáků jsou zaneseny v níže uvedené tabulce.  
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Změny v počtu žáků během školního roku 2018/2019 

Nově příchozí žáci do školy Odcházející žáci ze školy 

Počet 

chlapců 

Počet 

dívek 
Celkem žáků 

Počet 

chlapců 

Počet 

dívek 
Celkem žáků 

2 6 8 4 2 6 

 

8. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

8.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy – 1. pololetí 

Ročník 
Počet žáků 

v ročníku 

Prospěch žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

1. ročník 48 48 0 0 

2. ročník 56 54 2 0 

3. ročník 59 49 10 0 

4. ročník 60 53 7 0 

5. ročník 56 36 19 1 

Celkem za I. stupeň 279 240 38 1 

6. ročník 84 45 36 3 

7. ročník 83 29 54 0 

8. ročník 80 34 45 1 

9. ročník 71 31 40 0 

Celkem za II. stupeň 318 139 175 4 

Cekem za školu 597 379 213 5 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy – 2. pololetí 

Ročník 
Počet žáků 

v ročníku 

Prospěch žáků  

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Z toho 

opakují 

1. ročník 48 48 0 0 0 

2. ročník 56 50 6 0 0 

3. ročník 59 45 14 0 0 

4. ročník 61 50 11 0 0 

5. ročník 56 33 23 0 0 

Celkem za I. 

stupeň 
280 226 54 0 0 

6. ročník 84 40 43 1 1 
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7. ročník 84 26 58 0 0 

8. ročník 81 30 49 2 1 

9. ročník 71 23 48 0 0 

Celkem za 

II. stupeň 
320 119 198 3 2 

Cekem za 

školu 
600 345 252 3 2 

 

8.2 Hodnocení chování žáků 

Hodnocení chování žáků na konci školního roku 2018/2019 

Stupeň z chování Počet žáků % z počtu všech žáků školy 

Velmi dobré (1. stupeň) 600 100,00 % 

Uspokojivé (2. stupeň) 0 0,00 % 

Neuspokojivé (3. stupeň) 0 0,00 % 

 

8.3 Absence žáků 

Absence žáků ve školním roce 2018/2019 

Pololetí 
Počet zameškaných hodin Průměr na žáka 

Omluvených Neomluvených Omluvených Neomluvených 

první 18 050 0,00 30,23 0,00 

druhé 24 441 0,00 40,74 0,00 

Školní rok 42 491 0,00 35,48 0,00 
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9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Snahou školy je neustále zvyšovat podmínky výchovně vzdělávacího procesu zaváděním 

nových metod a forem práce, zlepšováním vybavení, modernizací pomůcek a průběžným 

vzděláváním všech pedagogických pracovníků. 

Naším cílem je kvalitní pedagogický sbor pracující v tvůrčí a inspirativní atmosféře. 

V rámci průběžného vzdělávání si pedagogové vybírají z nabídky NIDV, SSŠ Brno, 

EDUPRAXE  a dalších vzdělávacích agentur regionu. Jednotlivým pedagogům umožňujeme 

vzdělávání dle jejich zájmů a potřeb školy. Ve školním roce 2018/2019 se dále vzdělávalo 50 

osob v rámci 24 seminářů. 

 

Vzdělávání pracovníků školy ve školním roce 2018/2019 

Název semináře 

Počet 

zúčastněných 

osob 

Administrace žádostí projektů IROP 2 

Hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení pedagogických pracovníků 2 

INSPIS a ŠVP 2 

Inkluzivní vzdělávání a ŠVP 8 

Užitečná geografie 1 

Práce s diferencovanou skupinou v ČJ 1 

Práce s diferencovanou skupinou (I. stupeň) 2 

Bezpečně ve školách 1 

Seminář ŠMP 1 

Didaktické hry 1 

Inkluzivní vzdělávání 8 

Zásady práce s dítětem s ADHD 1 

Kyberšikana a další zneužití ICT 1 

Školní stravování 2 

Rozvoj matematické gramotnosti na základní škole 1 

Zákoník práce 1 

Školní poradenské pracoviště 1 

Role speciálního pedagoga v systému poradenských služeb ve škole 1 

Seminář pro školní jídelny 1 

Společně proti drogám  1 

Seminář anglického jazyka 6 

Rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce 2 

Seminář ŠMP 1 

PH max 2 

 

 

10. Aktivity a prezentace školy 

10. 1 Minimální preventivní program 

I v průběhu tohoto školního roku se naše škola aktivně zapojila do Komplexního programu 

primární prevence, který byl již tradičně zaměřen na všechny žáky naší školy. Hlavním cílem 

MPP je předcházet sociálně patologickým jevům. 
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Dále jsme se zaměřili na témata související se zdravým životním stylem i se zásadami první 

pomoci. Za velmi důležitou součást programu považujeme aktivity zaměřené na komunikaci 

mezi žáky (jak v rámci jednotlivých kolektivů, tak i mezi žáky prvního a druhého stupně), na 

šikanu, kyberšikanu, problematiku drog, závislostí, nebezpečí internetu, témata týkající se lásky, 

věrnosti, pohlavně přenosných chorob atd. 

Uspořádali jsme celou řadu akcí. Preventivní program probíhal během celého školního 

roku. Bloky s touto tematikou jsou zahrnuty ve školním vzdělávacím programu, uspořádali jsme 

celou škálu besed, exkurzí, prožitkových dnů. Některé programy zařazujeme opakovaně, ale 

současně jsme sledovali aktuální nabídky preventivních programů pro ZŠ. 

 

Ve školním roce 2018/19 proběhlo mnoho preventivních programů, např,: 

 „Den šesťáků“ – 6. ročník, 

 „Čas proměn“, „Na startu mužnosti – beseda o dospívání - dívky i chlapci 6. ročníku,  

 „Neny“ – Najdi si svou cestu – hudební prev. program na více patologických jevů – žáci 

3. - 9. roč. v divadle 

 „Právní vědomí“ - kriminalita mládeže, šikana, kyberšikana“ - beseda s kurátorem – 6. 

ročník, 

 beseda o volbě povolání – 8. ročník, 

  „Seznam se bezpečně“ – beseda zaměřená na nebezpečí internetu pro žáky 6. - 9.ročníku, 

 beseda se školním metodikem prevence – zaměřeno na chování a vzájemné vztahy mezi 

žáky - pro 6. ročník, 

 „Dýňová stezka“ – připravují starší žáci pro mladší žáky i veřejnost 

  „Den dětí“ – zážitkový program pro kolektivy 1.-9. roč. – připravují TU 

 „Poruchy příjmu potravy“ – pro žáky 7. ročníku, 

 beseda na Městské policii – pro žáky 7.roč. zaměřená na kriminalitu mládeže, šikanu a 

kyberšikanu 

  „Vánoční rozjímání“ – tradice a zvyky Vánoc pro 1. stupeň, 

 taneční večírek školy pro rodiče žáků i přátele školy zahájený polonézou v podání žáků 9. 

ročníku, 

 exkurze do NP Podyjí zaměřené na ochranu životního prostředí  

 ovoce do škol, sýrové balíčky – akce zaměřené na zdravé stravovací návyky – všichni 

žáci I. i II. stupně 

 „Jeden svět“ – beseda o šikaně, závislostech, přátelství a o vztazích v rodině v kině Svět – 

žáci 7. roč. 

 návštěva D.O.D. na Střední zdravotnické škole 

 D.O.D. na naší škole 

 návštěva Domu seniorů – žáci 9. roč. pomáhali seniorům 

 „Den bez úrazu“ – bezpečnostní složky + studenti SZŠ na náměstí 

 exkurze ke knínickým rybníkům zaměřená na ochranu lesa, živočichů, přírody… 

 Školní akademie – k výročí založení školy, spolupráce žáků různých ročníků 

 „využití volného času“ - prev. program pro 4. ročníky – envir. výchova, jak se chovat 

bezpečně… 

Ve škole se nadále daří aktivně zapojovat žáky do preventivních programů i soutěží. 

Sami se připravují na hodiny s touto tematikou. 

I nadále se bohužel vyskytují žáci, kteří i přes znalosti o škodlivosti kouření jsou 

aktivními kuřáky. 

V preventivních programech, které se nám osvědčily, budeme pokračovat i v dalších 

letech. 

Také školní hřiště slouží nejen našim žákům, ale i ostatním dětem města Znojma. Ty ho 

mohou navštěvovat v odpoledních hodinách, a to nejen v pracovních dnech, ale i o 

víkendech. Věříme, že časem zde smysluplně tráveným přispíváme ke snížení výskytu 
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sociálně patologických jevů. 

10.2 Výchovné poradenství 

Výchovné a kariérní poradenství zajišťovala ve školním roce 2018/2019 výchovná 

poradkyně Mgr. Simona Škaroupková. 

Výchovný poradce spolupracuje s(e): 

 vedením školy, 

 školním metodikem prevence, speciálními pedagogy, asistenty pedagoga, 

 třídními učiteli,  

 Pedagogicko-psychologickou poradnou Znojmo, 

 Úřadem práce ve Znojmě (IPS ÚP), 

 popř. jinými institucemi. 

Výchovný poradce: 

 eviduje žáky s výukovými a výchovnými problémy, žáky se zdravotním nebo tělesným 

postižením (omezením) 

 poskytuje poradenskou službu v oblasti profesní orientace žáků 

 zabezpečuje výchovné a vzdělávací programy pro žáky v oblasti kariérního poradenství 

(např. besedy na úřadu práce, návštěvy středních škol, burzu středních škol, atd.). 

Ve školním roce 2018/2019 bylo evidováno celkem 75 žáků se specifickými poruchami 

učení, výchovnými problémy nebo zdravotním znevýhodněním. Z toho: 

 na I. stupni 26 žáků (16 chlapců, 10 dívek) 

 na II. stupni 49 žáků (35 chlapců, 14 dívek) 

 podle individuálního vzdělávacího plánu pracuje 59 žáků 

 asistenta pedagoga má   5 žáků 

Pozn. Stav k 30. 9. 2018 

Volba povolání patří k nejvýznamnějším rozhodnutím v životě každého člověka. Cílem 

školy je zajistit žákům dostatek informací. Veškeré aktivity přispívají k lepší orientaci žáků ve 

světě práce (na trhu práce), usnadňují jim volbu další vzdělávací a profesní dráhy. 

10.2.1 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Úspěšnost žáků při přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2018 /2019 

Počty žáků přijatých ke studiu na střední škole 

 

Typ školy 

Gymnázium 

SOŠ SOU 

Konzervatoř / 

umělecká 

škola 
4-leté 

studium 

6-leté 

studium 

8- leté 

studium 

Počty 

přijatých 

žáků 

16 3 7 39 17 2 

 

10.2.2 Počet absolventů ZŠ 

Počet absolventů školy ve školním roce 2018 /2019 

Ročník Počet žáků 

5. ročník 7 

7. ročník 3 

8. ročník 3 

9. ročník 71 

Celkový počet absolventů 84 
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10.3 Školní poradenské pracoviště 

Ve škole funguje školní poradenské pracoviště (ŠPP). Poradenské služby tohoto pracoviště 

ve školním roce 2018/2019 zajišťovala: 

 Mgr. Simona Škaroupková – výchovný a kariérní poradce 

 Mgr. Kamila Sobotková – metodik prevence rizikového chování 

 Mgr. Taťána Lorencová a Mgr. Věra Marečková – speciální pedagog. 

 

Poradenské služby pracoviště jsou pro žáky, pedagogy i zákonné zástupce bezplatné. 

Cílem činnosti je zajištění: 

 primární prevence výchovných problémů a školní neúspěšnosti žáků 

 primární prevence vzniku rizikového chování a sociálně patologických jevů 

 pomoci při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 zajištění kariérního poradenství 

 metodické podpory pedagogů a asistentů pedagoga při aplikaci speciálně pedagogických 

poznatků a dovedností 

 podpory třídních učitelů při preventivní práci s třídními kolektivy 

 pomoci při řešení krizových situací žáků s návazností na jednotlivá odborná pracoviště 

(PPP, OSPOD PČR, lékař, logoped, …) 

10.4 Žákovský parlament 

Od roku 1990 pracuje ve škole žákovský parlament. Parlament tvoří dva volení zástupci 

každé třídy 5. – 9. ročníku. Činnost parlamentu řídí Mgr. Simona Pouzarová. 

Žáci školy mají možnost prostřednictví svých zástupců: 

 být informováni o chystaných akcích školy 

 podílet se na životě školy – navrhovat, jak zlepšit z jejich pohledu školu; vyjadřovat se 

k dění ve škole; komunikovat s vedením školy/pedagogy o jednotlivých akcích, 

problémech, … 

 řešit vzniklé situace/problémy. 

Zástupci žákovského parlamentu se schází každou první středu v měsíci a po schůzce 

následně zprostředkovávají předání potřebných informací spolužákům ve třídě. 

10.5 Schránka důvěry 

Schránka důvěry je trvale umístěna na chodbě v mezipatře hlavní budovy školy (objekt 

náměstí Republiky 9). Klíč ke schránce má školní metodik prevence Mgr. Kamila Sobotková, 

která schránku každý den kontroluje a vyhodnocuje případné nálezy – vzkazy, stížnosti, 

informace, žádosti o pomoc. 

Ve školním roce 2018/2019 byla na základě vzkazů ve schránce řešeny 3 případy, které se 

týkaly bufetu, správních a pedagogických pracovníků. 

 

11. Výsledky soutěží a další akce školy 

11.1 Pěvecký sbor Libohlásek 

Pěvecký sbor „Libohlásek“ pod vedením Mgr. Lenky Rosenheimové, Mgr. Jaroslavy 

Ondrové, Mgr. Jany Vojáčkové a Mgr. Bohumíry Svobodové uskutečnil řadu koncertů: 

 zahájení školního roku 

 vítání občánků 

 zahájení adventu na náměstí TGM s JosefemVágnerem 

 vánoční koncert v divadle s Petrem Bendem 

 vánoční koncert v divadle ve spolupráci s HŠ Yamaha 
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 velikonoční vystoupení na Horním náměstí 

Odměnou za celoroční práci byla členům sboru návštěva muzikálového představení 

v Městském divadle Brno. 

11.2 Výsledky soutěží 

Žáci školy se zúčastnili řady soutěží a olympiád. V okresních a krajských kolech dosáhli 

následujících úspěchů (viz tabulka). 

 

Umístění žáků v soutěžích ve školním roce 2018/2019 

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE 

Název soutěže Úroveň Umístění 
Jméno a příjmení 

umístěného žáka 

Ročník, který 

žák 

navštěvuje 

Matematická 

olympiáda  

5. ročník 

okresní kolo 1. Agáta Skybová 4. 

Matematická 

olympiáda 

5. ročník 

okresní kolo 2. Jakub Hummel 5. 

Pythagoriáda  

5. ročník 
okresní kolo 3. Agáta Skybová 4. 

Pythagoriáda  

5. ročník 
okresní kolo 3. Jakub Hummel 5. 

Pythagoriáda 

7. ročník 
okresní kolo 2. Adéla Franková 7. 

Pythagoriáda 

8. ročník 
okresní kolo 3. Jiří Bastl 8. 

Matematická 

olympiáda 
okresní kolo 5. Jana Cardová 9. 

Dějepisná olympiáda 
okresní kolo 

krajské kolo 

2. 

12. 
Simona Měchurová 8. 

Zeměpisná 

olympiáda 
okresní kolo 4. Pavel Pouzar 6. 

Německý jazyk – 

olympiáda 
okresní kolo 2. Adéla Franková 7. 

Jazyková soutěž v Aj 

na ZŠ Pražská 
okresní kolo 1. 

Daniela Krejčí 

Magdalena Prostá 
9. 

Dyslektická 

olympiáda 
okresní kolo 1. 

Ondřej Vlk 

Kryštof Novotný 

Bedřich Zuhla 

Ondřej Došla 

Michaela Hančarenka 

Valentýna Šmídová 

5. 
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UMĚLECKÉ SOUTĚŽE 

Název soutěže Úroveň Umístění 
Jméno a příjmení 

umístěného žáka 

Ročník, který 

žák 

navštěvuje 

Autorské čtení okresní kolo 1. David Pátý 4. 

Autorské čtení okresní kolo 3. Nikol Tomečková 3. 

Slavíček okresní kolo 2. Agáta Skybová 4. 

Voda a lidé okresní kolo 1. Dorota Veselá 2. 

Autorské čtení okresní kolo 1. Pavel Pouzar 6. 

Autorské čtení okresní kolo 2. Linda Růžičková 6. 

Autorské čtení okresní kolo 2. Anna Pouzarová 8. 

Voda a lidé okresní kolo 1. Sára Petrová 6. 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 

Název soutěže Úroveň Umístění 
Jméno a příjmení 

umístěného žáka 

Ročník, který 

žák 

navštěvuje 

Běh senátora okresní kolo 2. Lukáš Vašek 1. 

Běh senátora okresní kolo 3. Veronika Polická 3. 

Plavecké přebory 

škol 
okresní kolo 3. Miriam Holíková 4. 

Florbalová liga SVČ 

Znojmo 
okresní kolo 2. 

Jakub Jordán 

Vojtěch Říha 

Ondrej Kaliský 

Štěpán Vlček 

Jakub Koukal 

Dominik Švancara 

3. – 5. 

Florbal  
okresní kolo 

krajské kolo 

1. 

3. 

Julie Procházková 

Lucie Vlčková 

Robina Valičová 

Karolína Gašparová 

Elen Kudrnová 

Viktorie Waloszková 

Veronika Filáková 

Tereza Tkadlecová 

Marika Stuhlová 

Karolína Peřinková 

Karolína Vítoňová 

7. – 9. 

Florbal  

okresní kolo 

 

 

krajské kolo 

1. 

 

 

4. 

Ondřej Čížek 

Jan Stanislav 

Jakub Sysel 

Daniel Šmerda 

7. – 9. 
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Jáchym Špalek 

Filip Míča 

Štěpán Špalek 

Vojtěch Vojtěch 

Ondřej Cakl 

Jonáš Vacula 

Jan Kružík 

Jan Jandora  

David Sedláček  

Florbalová liga SVČ 

Znojmo 
okresní kolo 1. 

Ondřej Čížek 

Jan Stanislav 

Jakub Sysel 

Daniel Šmerda 

Jáchym Špalek 

Filip Míča 

Štěpán Špalek 

Vojtěch Vojtěch 

Ondřej Cakl 

Jonáš Vacula 

Jan Kružík 

Jan Jandora  

David Sedláček 

7. – 9. 

Basketbal  
okresní kolo 

krajské kolo 

1. 

5. 

Elen Kudrnová 

Robina Valičová 

Nikol Pavlíková 

N. Dočekalová 

Elen Holzerová 

Marika Stuhlová 

Karolína Vítoňová 

Karolína Peřinková 

Michaela Smutná 

Tereza Raabová  

6. – 8. 

Basketbal  
okresní kolo 

krajské kolo 

1. 

1. 

Vojtěch Koukal 

Vladimír Knoflíček 

Metoděj Holzer 

Damián Süsenbek 

Jakub Mikulášek 

Adam Krčál 

Alexandr Šálek 

Ondřej Čížek 

Jakub Sysel 

6. – 8. 

Atletika, 1000m  
okresní přebor 

 
1. Pavel Dunda 8. 
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Atletika, skok 

daleký, vysoký  

okresní přebor 

 
1. Damián Süsenbek 8. 

Atletika, skok 

vysoký  

okresní přebor 

 
1. Anna Wojnarová 8. 

Atletika , vrh koulí 
okresní přebor 

 
1. David Mlejnek 8. 

Atletika, 60m  
okresní přebor 

 
1. Tomáš Hevera 7. 

Atletika, 150m, skok 

vysoký  

okresní přebor 

 
1. Metoděj Holzer 7. 

Atletika, 800m 
okresní přebor 

 
1. Vladimír Knoflíček 7. 

Atletika, hod 

míčkem  

okresní přebor 

 
1. Jakub Mikulášek 7. 

Atletika, hod 

míčkem  

okresní přebor 

 
1. Adéla Jordánová 7. 

Pohár rozhlasu 
okresní kolo 

 
1. 

Tomáš Hevera 

Josef Simonyi 

Jakub Mikulášek 

Damián Süsenbek 

Metoděj Holzer 

Vladimír Knoflíček 

Tomáš Vodák 

Jan Jašek 

Lukáš Konvalina 

6. – 8. 

Pohár rozhlasu 
okresní kolo 

 
1. 

Jáchym Špalek 

Štěpán Špalek 

Josef Lichevník 

Martin Prycl 

Jan Mojžíšek 

Vojtěch Vojtěch 

Ondřej Cakl 

Tomáš Komůrka 

David Mlejnek 

Michal Matúška 

8. – 9. 

Přespolní běh 
okresní kolo 

 
1. 

Anna. Wojnarová 

Nikol Pavlíková 

Robina Valičová 

Kristýna. Holíková 

Ester Ondrašíková 

8. – 9. 

Karolinka cup okresní kolo 1. Vojtěch Vojtěch 9. 



21 

 
 

 

 1. Anna Wojnarová 8. 

OVOV 

okresní kolo 

 

krajské kolo 

1. 

 

4. 

Tereza Raabová  

Zuzana Plačková 

Nikol Pavlíková 

Nela Boudná 

Damián Süsenbek 

Jakub Vojáček 

Metoděj Holzer 

Jakub Mikulášek 

6. – 8. 

OVOV 

okresní kolo 

 

krajské kolo 

 

1. 

 

1. 

Damián Süsenbek 8. 

OVOV 

okresní kolo 

 

krajské kolo 

 

1. 

 

2. 

Metoděj Holzer 7. 

 

12. Asociace školních sportovních klubů 

Na škole působí ASŠK, která ve školním roce 2018/2019 sdružovala 104 dětí se zájmem o 

tělovýchovnou činnost. Žáci se zapojili do práce v 8 kroužcích se sportovním zaměřením. 

Vedoucí AŠSK je Mgr. Iva Veselková. 

 

 

13. Environmentální výchova  

Environmentální výchovu (EVVO) má škola začleněnu do povinných vyučovacích 

předmětů školního vzdělávacího programu. Prvky EVVO zařazujeme pravidelně v rámci 

jednotlivých vyučovacích předmětů – na I. stupni zejména do prvouky, přírodovědy a vlastivědy, 

na II. stupni do předmětů přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika, pracovní činnosti a výchova ke 

zdraví. 

Aktivizačními metodami výuky jsou exkurze, besedy, výukové programy a jiné mimoškolní 

aktivity, v rámci kterých dochází dále k rozvoji komunikačních a kooperačních dovedností. 

K naplňování cílů environmentální výchovy přispívají sběrové akce, třídění odpadu 

v prostorách školy, péče o květinovou výzdobu. 

V letošním školním roce jsme společně sbírali: 

 papír 

 pomerančovou kůru 

 baterie 

 elektroodpad. 
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Výsledky sběrových soutěží jsou v níže uvedené tabulce. 

Sběrové akce ve školním roce 2018/2019 

Sbíraná surovina Nasbírané množství 

Papír  71 948,00 kg 

Pomerančová kůra  492,45 kg 

 

14. Volnočasové aktivity 

Volnočasové aktivity ve školním roce 2018/2019 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Anglický jazyk 46 58 

Německý jazyk 2 19 

Klub komunikace v cizím jazyce 1 11 

Cvičení z českého jazyka 4 59 

Cvičení z matematiky 4 61 

Badatelský klub 1 10 

Čtenářský klub 2 15 

Klub zábavné logiky a deskových her 2 24 

Klub procvičování a doučování 12 89 

Dyslektický 1 4 

Keramický kroužek 1 9 

Florbal 4 70 

Míčové hry 2 33 

Atletika 1 11 

Basketbal 1 11 

Pěvecký sbor 2 77 

 

 

15. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a 

dalšími kontrolními orgány 

Ve školním roce 2018/2019 byly ve škole provedeny následující kontroly: 

Preventivní požární prohlídka 

Termín: 26. září 2018 

Kontrolu provedl: Radek Srb, odborně způsobilá osoba v požární ochraně 

 

Kontrola školní jídelny 

Termín: 8. listopadu 2018 

Kontrolu provedla: Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje 

 

Veterinární kontrola školní jídelny 
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Termín: 31. ledna 2019 

Kontrolu provedla: Krajská veterinární správa 

 

Preventivní požární prohlídka 

Termín: 6. února 2019 

Kontrolu provedl: Radek Srb, odborně způsobilá osoba v požární ochraně 

 

Kontrola plateb pojistného 

Termín: 8. dubna 2019 

Kontrolu provedli: pracovníci VZP ČR 

 

Veřejnosprávní kontrola 

Termín: 8. – 11. dubna 2019 

Kontrolu provedl: Městský úřad Znojmo, oddělení interního auditu 

 

Rozbor ročního hospodaření  

Termín: 9. května 2019 

Kontrolu provedl: Městský úřad Znojmo, odbor školství, kultury a památkové péče 

 

 

16. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2018 

Škola hospodařila s příspěvkem ze státního rozpočtu, který byl stanoven dle směrnic 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje a s příspěvkem zřizovatele, Města Znojma. 

 

V roce 2018 škola hospodařila s těmito prostředky: 

 

Z příspěvku zřizovatele:  
Příspěvek zřizovatele  2 314 000,00 

Výnosy školy  245 034,51 

Prostředky celkem    2 559 034,51 

 

Čerpáno 2 530 327,61 

 

Výsledek hosp. z hlavní činnosti + 15 097,30 

Výsledek hosp. z vedlejší činnosti  + 157 919,38 

 

Celkem   + 173 016,68 

 

Z příspěvku státu: 
Příspěvek celkem    30 114 854,00 

Čerpáno   30 114 854,00 

z toho platy + OPPP   21 671 396,00 

ONIV  654 176,33 

z toho cestovné     55 997,00 

  učebnice a učební pomůcky    157 908,00 

Výsledek hospodaření     0,00 

 

Účelové dotace od zřizovatele 

1.  Podpora výuky cizího jazyka    53 000,00 

Čerpáno    53 000,00 

2. Rozšíření výuky cizích jazyků     50 000,00 
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Čerpáno     50 000,00 

3.  Kolumbus II  64 000,00  

  Čerpáno   64 000,00 

4.  Příspěvek na vrátnou a správce hřiště   114 000,00 

  Čerpáno    114 000,00 

 

Účelové dotace z KÚ  

1. Excelence základních škol     2 418,00 

Čerpáno   2 417,56 

Vratka  0,44 

 

Projekt OP VVV  I   1 495 310,00 

 Čerpáno 2016,2017,2018   1 468 302,00 

 Vratka  27 008,00 

 

Projekt OP VVV  II.   2 180 933,00 

  Čerpáno    35 089,00 

  Stále probíhá 

 

Účelová dotace Pegas  331 420,00 

 Čerpáno   331 420,00 

  

   

Účelové dotace z Úřadu práce na MN správce hřiště a vrátná 
Čerpáno    138 750,00 

 

Účelová dotace z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám 

  40 327,35 

 Čerpáno    6 050,00   

 Stále probíhá 

 

Projekt IROP    cca 44 000 000,00 

 Čerpáno do 2018   31 192 494,80 

 Stále probíhá 

 

 

17. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

V tomto školním roce zanikla spolupráce s italskou školou z Trenta, městské části Povo a 

Villazzano. Důvodem ukončení spolupráce byly personální změny na straně partnerské školy, 

která nemá v současné době zájem o pokračování vzájemného partnerství.  

Snahou školy je postupně na dlouholetou tradici opětovně navázat. 

 

 

18. Projekty ve školním roce 2018/2019 

18.1 Projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol 

Naše škola se zapojila do projektu Evropské unie „Ovoce, zelenina a mléko do škol“. Cílem 

projektu je zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků, podpora zdravé výživy 

vytvořením zdravých stravovacích návyků u dětí. 

Všechny školou odebírané výrobky a zboží byly dotované, žáci je dostávali každý týden 

zdarma. V rámci doprovodných opatření proběhly ve škole ochutnávky různých druhů mléčných 
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výrobků (každá třída obdržela svůj ochutnávkový koš). 

18.2 Projekt „Učíme jiné, učíme sebe“ 

Název projektu: Učíme jiné, učíme sebe 

Operační program: OP Výzkum, vývoj, vzdělávání 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0008671 

Doba realizace: 1. září 2018 – 31. srpna 2020 

Hodnota projektu: 2 180 933,00 Kč 

Financování projektu: 1 853 793,04 Kč příspěvek Evropské unie 

 327 139,96 Kč národní veřejné zdroje 

Popis projektu: 

Aktivity projektu jsou zaměřeny na personální podporu, osobnostně profesní růst 

pedagogů, podporu extrakurikulárních aktivit, společné vzdělávání dětí (žáků). 

 

18.3 Projekt „Odborné učebny pro Základní školu, Znojmo, náměstí 

Republiky 9“ 

Název projektu: Odborné učebny pro Základní školu, Znojmo, 

 náměstí Republiky 9 

Operační program: Integrovaný regionální operační program 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0002969 

Doba realizace: 1. září 2016 – 31. března 2019 

Hodnota projektu: 43 430 654,80 Kč 

Financování projektu: 32 805 877,50 Kč příspěvek Evropské unie 

   1 929 757,50 Kč národní veřejné zdroje 

   8 695 019,80 Kč příspěvek zřizovatele a školy 

Popis projektu: 

Předmětem projektu byla modernizace čtyř odborných učeben (fyzika, chemie, matematika a 

jazyky), vybudování tří specializovaných učeben pro řemeslné vzdělávání (technické dílny, 

vaření a šití), vytvoření podmínek pro inkluzi (2 nové třídy pro inkluzivní vzdělávání vedoucí ke 

zvýšení kapacity školy) a odpovídající zázemí (bezbariérovost, konektivita, kabinety, sociální 

zázemí, apod.). Součástí projektu byla i revitalizace venkovního prostranství (zeleně), která bude 

sloužit pro odpočinek a relaxaci žáků. 

18.4 Projekt Kolumbus II 

Vyhlašovatel programu: Město Znojmo 

Doba realizace: 1. ledna 2018 – 31. prosince 2018 

Hodnota projektu: 64 000,00 Kč 

Popis projektu: 

Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání talentovaných žáků, žáků ze sociálně slabých rodin.  

 

 

19. Podané projekty 

Během školního roku podala škola žádost o přidělení finanční dotace na rozvoj finanční 

gramotnosti a podnikavosti žáků v rámci výzvy vyhlášené Nadací O2, programu Chytrá škola. 

Žádost byla škole schválena a přidělena dotace ve výši 100 000,00 Kč. S realizací projektu škola 

započne v září 2019. 
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20. Spolupráce při plnění úkolů ve vzdělávání 

20.1 Spolupráce se zákonnými zástupci, veřejností 

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 je otevřenou školou a bere spolupráci se 

zákonnými zástupci a veřejností jako základ efektivního vzájemného fungování. Zákonní 

zástupci (veřejnost) mají možnost kdykoliv přijít do školy, seznámit se s chodem školy, vznášet 

dotazy, připomínky, nové náměty pro další chod školy. 

Spolupráce se zákonnými zástupci je na velmi dobré úrovni. Podporují školu materiálně, 

finančně (na účet sdružení rodičů byly poukázány finanční dary ve výši 49 000,00 Kč) i morálně. 

Spolupodílí se na životě školy – pomáhají organizovat nebo se účastní akcí pořádaných školou 

(Dýňový den, Dýňová stezka, taneční večírek, Vánoční rozjímání, …). 

Velmi pozitivně lze hodnotit podporu environmentální výchovy na naší škole, kdy rodiče se 

svými dětmi aktivně sbírají starý papír, pomerančovou kůru, baterie, elektrospotřebiče. 

20.2 Spolupráce se zřizovatelem 

Spolupráce se zřizovatelem – Městem Znojmem je na velmi dobré úrovni, což se odráží 

v tom, že v letošním školním roce 2018/2019 přispěl zřizovatel na tyto aktivity: 

 „Rozšíření výuky cizích jazyků“ a „Podpora výuky cizího jazyka“ – příspěvek ve výši 

103 000,00 Kč byl využit na nákup učebnic a pracovních sešitů, na vedení zájmových 

kroužků, které byly zaměřeny na zvýšení jazykové gramotnosti žáků školy.  

 „Cambridge exams“- 38 žáků školy složilo mezinárodní jazykovou zkoušku úrovně 

KET. Město Znojmo znojemským žákům proplatilo poplatek za úspěšně vykonanou 

zkoušku.  

 projekt „Odborné učebny pro Základní školu, Znojmo, náměstí Republiky 9“ – Město 

Znojmo spolufinancovalo částkou 8 695 019,80 Kč 

 projekt „Kolumbus“ – podpora nadaných žáků a žáků ze sociálně znevýhodněného 

prostředí částkou 64 000,00 Kč 

 pěvecký sboru „Libohlásek“, Dýňová stezka pro děti města Znojma – 25 000,00Kč 

 sportovní klub ASŠK – 30 000,00 Kč 

20.3 Spolupráce s mateřskou školou 

Během školního roku 2018/2019 probíhala tradiční spolupráce s Mateřskou školou, náměstí 

Republiky 15, Znojmo. V rámci spolupráce proběhly tyto akce: 

 program na rozvoj manuální zručnosti dětí 

 návštěva vyučování ve třídách 1. ročníku 

 beseda s rodiči na téma zápis, přestup dítěte z mateřské na základní školu 

 návštěva vystoupení pěveckého sboru „Libohlásek“, dramatického kroužku. 

Výsledkem spolupráce je skutečnost, že většina předškoláků dané školy nastupuje na naši 

školu do 1. ročníku a jejich začlenění do vzdělávacího procesu je snazší. 

20.4 Spolupráce se seniory 

I v letošním školním roce pokračovala spolupráce se seniory z Centra sociálních služeb, U 

Lesíka 3547/11, Znojmo, kterou úspěšně započala MgA. Maryla Vlková a navázali na ni 

vyučující prvního stupně. 

Žáci společně se svými pedagogy se aktivně zapojovali do programu centra nebo dále sami 

připravovali pro klienty centra vlastní program, v rámci kterého aktivně trávili se seniory čas, 

navazovali sociální kontakty, společně realizovali tvořivé dílny. 

Vzájemná spolupráce byla pro obě zapojené strany přínosná - přiblížila mladým lidem 
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(dětem) život seniorů, seniorům život dnešní mládeže. Obě zapojené strany se průběžně 

navzájem obohacovaly o nové poznatky, zkušenosti, dovednosti. 

20.5 Spolupráce s policií 

V souladu s preventivním programem školy byly i tomto školním roce realizovány 

programy primární prevence s Městkou policií Znojmo. Besedy pro žáky 6. a 7. ročníku se 

uskutečnily v časové dotaci jedné vyučovací hodiny pro každou třídu. Jednalo se o efektivní 

prevenci, kdy žáci získali informace o problémech v našem regionu; diskutovali o tom, jak se 

zachovat při styku s cizí osobou; řešili problém drog, apod.. 

20.6 Spolupráce s Městskou knihovnou Znojmo 

 I v tomto školním roce pokračovala v rámci zvyšování čtenářské gramotnosti dlouholetá 

spolupráce s dětským oddělením Městské knihovny Znojmo.  

Všechny třídy prvního stupně pravidelně navštěvují knihovnu. Pracovnice dětského 

oddělení seznamují žáky s prostředím knihovny, uspořádáním knih, připravují pro ně tematicky 

zaměřené programy, besedy se spisovateli. Pomáhají jim také s výběrem knih. 

 

20.7 Spolupráce s Jihomoravským muzeem ve Znojmě 

 Jihomoravské muzeum ve Znojmě je další dlouholetý partner školy. Pedagogové 

využívají pestré nabídky edukačních programů a výstav, které navazují na školní vzdělávací 

program. 

 

 

21. Závěrečné shrnutí školního roku 

Žáci školy byli úspěšní při přijímacím řízení i v řadě soutěží a olympiád. Žákyně VIII. A 

třídy Simona Měchurová velmi dobře reprezentovala školu v dějepisné olympiádě, kdy 

v okresním kole obsadila 2. místo a v  krajském kole 12. místo. Přípravu žákyně na jednotlivá 

kola vedly Mgr. Kateřina Donéová a Mgr. Marie Přibylová. 

V soutěžích zaměřených na logické a matematické myšlení je třeba vyzvednout žákyni IV. 

B Agátu Skybovou, která v Pythagoriádě pro 5. ročník získala v okresním kole 3. místo a 

v matematické olympiádě obsadila 1. místo v okrese. Zároveň v letošním roce společně se žáky 

9. ročníku složila zkoušky Cambridge z anglického jazyka. Na rozvoji talentu a nadání Agáty se 

podílí třídní učitelka Mgr. Lenka Rosenheimová, dále Mgr. Iveta Habrdlová, vyučující 

matematiky a Mgr. Hana Šotkovská, vyučující anglického jazyka. 

Výrazně do dění v soutěžích promluvili i naši sportovci. Přestože nejsme sportovní škola, 

zúčastnili jsme se téměř všech sportovních soutěží na úrovni okresu. Naši reprezentanti patřili ke 

špičce a ve velké většině případů se probojovali do krajského kola, kde nás dále úspěšně 

reprezentovali. 

Nelze opomenout ani umělecké soutěže (autorské čtení, Slavíček, výtvarné soutěže), ve 

kterých obsazovali naši žáci přední místa. 

21.1 Výchovně vzdělávací proces 

Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Škola bez hranic“. Koordinátorkou 

vzdělávacího programu je Ing. Ivana Šťastná.  

Program je zaměřen na tyto priority školy: 

 výuku cizích jazyků,  

 práci s výpočetními a komunikačními technologiemi  
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 otevřenou komunikaci mezi žáky a dospělými, mezi žáky navzájem. 

Mezi hlavní úkoly školy patří příprava žáků na další studium, pro další osobní i pracovní 

život. Škola dosáhla tradičně výborných výsledků při přijímacím řízení na SŠ a SOU. Všichni 

žáci byli přijati na vybranou školu. I nadále pokračuje trend z minulých let – většina žáků se 

přihlásila na studijní obory. Z celkového počtu 71 žáků 9. ročníku jich 57 bylo přijato ke studiu 

na středních školách (16 žáků na gymnáziu, 39 žáků na střední odborné škole a 2 žáci na 

konzervatoři / umělecké škole) a pouze 14 žáků pokračuje ve studiu na středních odborných 

učilištích. 

21.2 Plnění hlavních priorit školy  

21.2.1 Výuka cizích jazyků 

Povinná výuka cizích jazyků začíná ve 2. ročníku. Rodiče preferují i nadále výuku 

anglického jazyka. Pro zájemce z řad 1. ročníku je výuka anglického jazyka řešena formou 

kroužku (volnočasové aktivity). 

Výuka druhého cizího jazyka (německého, škola nabízí i španělský jazyk) probíhá ve 

třídách s rozšířenou výukou jazyků od 6. ročníku a od 7. ročníku povinně u žáků klasických tříd. 

Aprobovanost vyučujících cizích jazyků je 100%. V tomto školním roce se dvěma jazykům 

učilo 264 žáků z celkového počtu 318 žáků 2. stupně. 

Své jazykové znalosti a dovednosti žáci využívají v rámci zahraničních jazykových 

zájezdů, anglického divadla, besed s cestovateli, které jsou vedeny v anglickém jazyce. 

21.2.2 Výuka informatiky 

Výuka informatiky probíhá v rámci školního vzdělávacího programu od 4. ročníku. Po 

ukončení povinné školní docházky získají žáci potřebné znalosti a dovednosti ve využívání 

moderních informačních technologií. 

Během výuky informatiky se žáci průběžně učí psát všemi deseti, aby se dokázali 

orientovat na klávesnici, získali základní prstoklad a psaní textu pro ně nebylo překážkou. 

Na vybavení učeben výpočetní a informační technikou má velký podíl zapojení školy do 

projektů a dále výrazně škole pomohlo i Sdružení rodičů školy, které dle potřeby přispívá na 

nákup nových počítačů a další techniky. 

21.2.3 Oblast komunikace mezi žáky a dospělými, mezi žáky navzájem 

Zájmem všech pracovníků školy je, aby se žáci ve škole cítili bezpečně a aby ve škole 

viděli místo, kam chodí rádi. Vzájemné působení dospělých a žáků je založeno na úctě, 

ohleduplnosti a toleranci. Jak žáci, tak i dospělí mají svá práva a své povinnosti, na jejichž 

základě se k práci přistupuje. I nadále bude třeba žáky seznamovat s pojmem demokracie a 

možnostmi, které přináší. V této oblasti velmi dobře pracoval žákovský parlament, jehož činnost 

řídila Mgr. Simona Pouzarová. 

V průběhu celého školního roku se objevily některé problémy v chování žáků. Spolupráce 

se zákonnými zástupci byla velmi dobrá. Proběhlo celkem 21 jednání se zákonnými zástupci a 

jejich dětmi, vždy se společnými silami podařilo najít řešení daného problému. 

21.3 Průběh školního roku 

Přehled akcí ve školním roce 2018/2019 

Termín realizace Název akce 

Září 2018 

Slavnostní zahájení školního roku, uvítání prvňáčků 

Adaptační kurz žáků 6. ročníku 

Třídní schůzky 1. a 6. ročníku 

Den bez aut 
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Okresní přebor v přespolním běhu 

Soutěž dračích lodí 

Říjen 2018 

Den seniorů v Centru sociálních služeb Znojmo 

Beseda „Život s hazardem 

Exkurze ke knínickým rybníkům 

Sběr papíru 

Přírodovědný klokan 

Vítání občánků 

Beseda se Zbyňkem Šturzem 

Florbalová liga SVČ 

Výchovný program „Na startu mužnosti“ 

Výchovný program „Čas proměn“ 

Piškvorkiáda 

Dýňový den, Dýňová stezka 

Projektový den „Republika republice“ 

Listopad 2018 

Workshop SOU Přímětická k volbě povolání 

Školská futsalová liga 

Okresní kolo florbalové soutěže 

Třídní schůzky 1. – 9. ročníku 

Program „Řemeslo má budoucnost“ na SOU Přímětická 

Olympiáda z českého jazyka – školní kolo 

Divadelní představení II. stupeň 

ČEPS pohár - florbal 

Prosinec 2018 

Vánoční koncert Josefa Vágnera s Libohláskem 

Rozsvícení vánočního stromu 

Florbalová liga – starší žáci 

Obhajoba ročníkových prací žáků 9. ročníků 

Školská futsalová liga – krajské kolo 

Divadelní představení I. stupeň 

Koncert Libohlásku s Petrem Bendem 

Koncert Libohlásku s Hudební školou YAMAHA 

Florbalová liga – starší žáci 

Výstava Titanic Brno – 8. ročník 

Zájezd do předvánoční Vídně 

Filmové představení I. stupeň 

Exkurze do cukrovaru – 9. ročník 
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Olympiáda z německého jazyka – školní kolo 

Leden 2019 

Beseda k volbě povolání 

Pohovory o prospěchu 

Divadelní představení I. stupeň 

LVVZ – 7. ročník 

Florbalová liga – 4. a 5. ročník 

Olympiáda z přírodopisu – školní kolo 

Olympiáda z českého jazyka – okresní kolo 

Rakousko – burza povolání 

Olympiáda z matematiky – okresní kolo 

Únor 2019 

Olympiáda z anglického jazyka – okresní kolo 

Olympiáda z německého jazyka – okresní kolo 

Divadelní představení II. stupeň 

Výchovný program „Svět kolem nás – Írán“ 

Olympiáda ze zeměpisu – okresní kolo 

Zkoušky Cambridge – žáci 9. ročníku 

Škola v přírodě 

Recitační soutěž – školní kolo 

Březen 2019 

Exkurze Osvětim – 9. ročník 

Beseda v MŠ nám. Republiky  

Florbalová liga – starší žáci 

Basketbal – okresní kolo 

YEPF – Mladí lidé v evropských lesích 

Anglické divadlo – II. stupeň 

Den otevřených dveří 

Divadelní představení – I. stupeň 

Beseda „Jeden svět“ 

Olympiáda z dějepisu – krajské kolo 

Basketbal – mladší žákyně 

Taneční večírek školy 

Matematický klokan 

Slavíček – školní kolo 

Recitační soutěž, autorské čtení 

Divadelní představení – I. stupeň 

Kulatý stůl „Jak na polytechnickou výuku“ 

Noc s Andersenem 
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Duben 2019 

Exkurze do planetária Brno – 5. ročník 

Basketbal – mladší žáci – okresní kolo 

Basketbal – mladší žákyně – krajské kolo 

Program společnosti na ochranu ptáků Zayferus 

Zápis do 1. tříd 

Barevný týden 

Slavíček – okresní kolo 

Olympiáda z matematiky – okresní kolo 

Olympiáda z přírodopisu – okresní kolo 

Výchovný program „Poruchy příjmu potravy“ 

Okresní přebor staršího žactva v atletice 

Basketbal – mladší žáci – krajské kolo 

Přijímací zkoušky na SŠ 

Sběr papíru 

Minifotbal 8. – 9. ročník 

Olympiáda z přírodopisu – okresní kolo – kategorie C 

Tvořivé Velikonoce 

Velikonoční vystoupení Libohlásku 

MC Donald CUP – kategorie B 

Běh do vrchu – Karolínka cup 

Divadelní představení II. stupeň 

Den Země 

Třídní schůzky 1. – 9. ročníku 

Květen 2019 

Zahraniční jazykový zájezd do Anglie 

Školní výlety 

Besídka ke Dni matek – 1. ročník 

Pohár rozhlasu  

MC Donald CUP – okresní kolo 

Testování TIMSS – 4. ročník 

Program se seniory v Centru sociálních služeb 

Beseda na MP 

Muzejní noc 

Florbalová liga – starší žáci – městské finále 

Exkurze ke knínickým rybníkům 

Beseda na IPS ÚP Znojmo – 8. ročník 

Slavíček – finále 
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Krajské finále OVOV 

Pythagoriáda 

Dyslektická olympiáda 

Den bez úrazu – 5. ročník 

Červen 2019 

Florbal – mladší žáci 

Běh senátora 

Školní výlety 

Beseda s kurátorem – 6. ročník 

PČR – Den otevřených dveří 

Vodácký kurz – 9. ročník 

Sjíždění Dyje – 8. ročník 

Školní akademie 

Sportovní olympiáda I. stupeň 

Beseda s basketbalistou Petrem Bendou 

Filmové představení I. a II. stupeň  

Den dětí 

Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s deváťáky 

21.4 Exkurze a školní vlastivědné zájezdy 

Všechny třídy absolvovaly se svými třídními učiteli a dalšími vyučujícími výlet do blízkého 

i vzdálenějšího okolí. Tyto akce napomohly ke vzájemné komunikaci, k utváření pozitivních 

vztahů v kolektivu. 

Uskutečnily se také tradiční exkurze do brněnského planetária, ke knínickým rybníkům, do 

Osvětimi. V zimě byli žáci 1. stupně v Deštné v Orlických horách na škole v přírodě a žáci 2. 

stupně absolvovali dva lyžařské výcvikově vzdělávací zájezdy pro 7. ročník v Karlově pod 

Pradědem, žáci 8. a 9. ročníku si byli zalyžovat ve Folgaridě v Itálii. 

 

 

Č.j. ZSRP 303/2019 

Projednáno na pedagogické radě školy dne 30. srpna 2019 

Školská rada schválila dne ………………………. 

 

……………………………………….. 

Mgr. Jiří Šmahaj, ředitel školy 
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Příloha č. 1 

Přehled o počtu žáků a tříd od školního roku 1990/91 

Školní rok počet žáků ve škole počet tříd průměrný počet žáků ve třídě 

1990/1991 613 24 25,54 

1991/1992 619 24 25,79 

1992/1993 591 24 24,62 

1993/1994 498 20 24,90 

1994/1995 454 20 22,70 

1995/1996 443 20 22,15 

1996/1997 442 20 22,10 

1997/1998 517 20 25,85 

1998/1999 533 21 25,38 

1999/2000 543 21 25,86 

2000/2001 551 21 26,24 

2001/2002 560 22 25,45 

2002/2003 575 22 26,14 

2003/2004 554 22 25,18 

2004/2005 553 22 25,14 

2005/2006 557 22 25,32 

2006/2007 560 22 25,45 

2007/2008 557 22 25,32 

2008/2009 554 22 25,18 

2009/2010 555 22 25,23 

2010/2011 559 21 26,62 

2011/2012 556 21 26,48 

2012/2013 583 21 27,76 

2013/2014 587 22 26,68 

2014/2015 589 21 28,04 

2015/2016 589 21 28,04 

2016/2017 583 21 27,76 

2017/2018 586 21 27,90 

2018/2019 598 22 27,18 

 


