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ÚVOD A ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Školní rok 2005 - 2006 byl slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2005 na školním hřišti.
Na hřišti se shromáţdili rodiče, učitelé, ţáci a zástupci obce. Shromáţdění bylo zahájeno
studentskou hymnou. Poté pan ředitel přivítal ţáky v novém školním roce, pozdravil rodiče,
učitele a představitele obce. Mimořádnou pozornost věnoval ţákům 1. třídy, kterým ţáci
devátého ročníku předali kytičky. Shromáţdění bylo zakončeno státní hymnou. Poté třídní
učitelé odvedli ţáky do tříd, kde je seznámili se školním řádem a úkoly, které je v novém
školním roce čekají. Pravidelné vyučování bylo zahájeno v pátek 2. 9. 2005. Vzdělávací
koncepcí je pro 1. – 9. ročník „ Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA, č. j. 16 848/96 –
2“.

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY

Provoz školy je zajišťován ve třech budovách. V jedné budově je umístěn 1. – 4.
ročník, ve druhé je 5. – 9. ročník a ve třetí budově, patřící mateřské škole, je školní druţina.
Školní stravování bylo zajišťováno ve školní jídelně, která je také součástí mateřské školy.
Opět se nepodařilo zajistit finanční prostředky na celkovou rekonstrukci obou budov.
Díky obětavé práci pana ředitele a spolupráci s obecním úřadem v Dyjákovicích se podařilo
sehnat peněţní prostředky na opravu sociálního zařízení na obou budovách. Oprava
sociálního zařízení proběhla v době hlavních prázdnin – v měsících červnu aţ srpnu.
V průběhu hlavních prázdnin byly také vymalovány některé třídy a chodby na obou
budovách.
Mzdy učitelů jsou zabezpečovány státním rozpočtem, který je bezproblémový. Co se
týče obecního rozpočtu, který zabezpečuje provoz školy, zůstává nadále napjatý – škola
dostává peníze na běţné výdaje na provoz školy, tj. poplatky za plyn, vodu, telefon aj. Co se
týče oprav podařilo se získat peníze na opravu sociálního zařízení.
Škola získala peněţní prostředky také z doplňkové činnosti – v letošním školním roce
prodejem brambor, rybízu a zeleniny ze školní zahrady.
Pokračovalo se v inventarizaci kabinetních sbírek, byly vyřazeny staré a nepouţívané
pomůcky. Začínají se nakupovat pomůcky do vyučování v souladu s připravovaným novým
školním vzdělávacím programem.
Co se týče vzdělávacího programu učí se ţáci podle programu Základní škola
16 847/96 – 2, čtyři ţáci se vzdělávají podle programu Zvláštní škola – j.č. 22 980/97 – 22.

Hlavní úkol, který stojí před vyučujícími, je připravit se na přechod ze vzdělávacího programu
Základní škola na nový školní vzdělávací program a zpracovat novou podobu učebních plánů
ve všech třídách.
Učitelé byli seznámeni s Rámcově vzdělávacím programem a začali zpracovávat nový
školní vzdělávací program, podle kterého se začne vyučovat uţ v září 2007. Učitelé se
účastnili dvoudenního školení na téma „Nové vyučovací metody ve výuce“, které proběhlo v
dubnu 2006 a o kterém je zmínka v přiloţeném novinovém článku.
Od ledna 2006 pracuje při škole Rada školy, která sestává se zástupců rodičů, obce a
školy. Rada školy má napomáhat dění ve škole.

STAV ŢACTVA A TŘÍDNICTVÍ VE ŠKOLNÍM
ROCE 2005 - 2006
Počet ţáků
Třída

Třídní učitel

Celkem

Chlapců

Dívek

I.

Mgr. Bartošková Dagmar

22

10

12

II.

Horáková Dagmar

11

9

2

III.

Mgr. Varaďová Eleni

19

11

8

IV.

Mgr. Plundráková Petra

19

8

11

V.

Matějková Marta

29

16

13

100

54

46

I. - V.
VI. A

Maletová Zdeňka

18

8

10

VI. B

MUDr. Mačudová Eva

17

7

10

VII. A

Mgr. Šrůtka Jiří

18

11

7

VII. B

Mgr. Zelinka Josef

17

8

9

VIII. A

Mgr. Přibíková Alena

17

9

8

VIII. B

Mgr. Staniczková Tamara

17

11

6

Mgr. Hříbková Jitka

29

10

19

VI. - IX.

133

64

69

I. - IX.

233

118

115

IX.

ORGANIZACE ROKU

Škola vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola č. j. 16847/96 – 2.
Výchovně vzdělávací proces probíhal dle schválených osnov a dle rozvrhu hodin od pondělí
do pátku. Na II. stupni se vyučovalo i v odpoledních hodinách v úterý, ve středu a ve čtvrtek,
a to nepovinnému předmětu – angličtině a povinným předmětům – dějepisu, rodinné výchově,
praktickým činnostem a výtvarné výchově.
Vyučování začíná v 7.50 a končí ve 13.20. Ţáci mají jednu dvacetiminutovou
přestávku, ostatní přestávky jsou desetiminutové. Odpolední vyučování začíná ve 13.45 a
končí v 15.20 hod.
Ţáci měli moţnost navštěvovat následující vzdělávací aktivity:
Povinně volitelné předměty:





Pěstitelství pro ţáky 7. , 8. a 9. tříd
Informatika pro ţáky 7., 8. a 9. tříd
Cvičení z matematiky a českého jazyka pro ţáky 6., 8. a 9. tříd
Základy administrativy pro ţáky 9. tříd
Nepovinné předměty:



Anglický jazyk – zájemci od 2. ročníku
Zájmové krouţky:













Hra na flétnu – p. Bartošková Dagmar
Keramický – p. Horáková Hana, p. Talpová Marie
Sportovní hry – p. Hříbková Jitka
Sportovně pohybový – p. Hříbková Květoslava
Základy ekologie – p.Mačudová Eva
Přírodovědná praktika – p. Staniczková Tamara
Florbal – p. Šrůtka Jiří
Aerobic – p.Vítková Růţena
Hry v NJ – p. Zeiserová
Konverzace v NJ – p. Maletová
Rukodělný – p. Horáková Dagmar

ŠIC – školní informační centrum:


Práce s počítači pro ţáky 8. a 9. tříd
Výuka na hudební nástroje



Hra na klavír a klávesy – je zajišťována ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou. Výuku vede
paní učitelka Kalová
V průběhu roku byla také zvláštní péče věnována integrovaným ţákům. Pro
ţáky byly vypracovány individuální plány a měli moţnost navštěvovat dyslektické
krouţky. Pracovaly tři dyslektické krouţky pod vedením p. Matějkové na I. stupni, p.
Zelinky a p. Talpové na II. stupni. Dyslektický krouţek pro výuku NJ vedla p.
Tomanová a logopedický krouţek p. Varaďová.

Většina pedagogických pracovníků má poţadované vzdělání. Jeden pracovník
na I. stupni studuje pedagogickou fakultu. Na I. stupni učili 3 učitelé aprobovaně, dva
neaprobovaně. Na I. stupni pracovali dva asistenti pedagoga – paní učitelka Glaserová
Marta ve třetí třídě a paní učitelka Vítková Růţena v e třídě páté. Na II. stupni má
většina učitelů předepsané vzdělání. Z 19 pedagogických pracovníků 12 dojíţdí a 7 je
místních.

ZMĚNY V UČITELSKÉM SBORU
Na konci školního roku odešla paní učitelka Zeiserová Hana. Do druhé třídy na
stoupila paní učitelka Horáková Dagmar. Od 1.2.2006 nastoupila do 1. třídy paní
učitelka Priegelhofová Marta místo paní učitelky Bartoškové Dagmar, která odešla na
mateřskou dovolenou. Čtyři ţáci byli vzděláváni podle zvláštního vzdělávacího
programu: Zvláštní škola, č.j.22 980/97 – 22. Dvěma z těchto ţáků byl přidělen
asistent pedagoga.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní druţina měla dvě oddělení. Vyučování probíhalo dle rozvrhu hodin a
bylo zaměřeno na rozvíjení pohybových, estetických a tvůrčích dovedností dětí. Ve
druţině pracovaly dvě vychovatelky, jedna na plný a jedna na částečný úvazek. Do
druţiny bylo zapsáno 59 dětí přes polední provoz, 18 dětí do odpolední druţiny.
Vychovatelky připravily s dětmi vystoupení k zápisu dětí do první třídy,
k besedě s důchodci a ke Dni matek. Podílely se na přípravě akcí společně se
Sdruţením rodičů při ZŠ v Dyjákovicích – karneval, dýňová stezka, Mikulášská
nadílka, zdobení vánočního stromu, rej čarodějnic aj.

PROSPĚCH A CHOVÁNÍ ZA I. POLOLETÍ
Závěrem I. pololetí bylo hodnoceno celkem 232 ţáků na obou stupních.
Celkem neprospělo 15 ţáků. S vyznamenáním prospělo celkem 53 ţáků, z toho 37
ţáků na I. stupni.
Sníţené známky z chování byly uděleny pouze na II. stupni – celkem 4. Důtka
ředitele školy byla udělena třem ţákům, důtka třídního učitele osmi a napomenutí
patnácti ţákům.

ŠKOLNÍ ZAHRADA
V letošním školním roce jsme se zaměřili na pěstování plodin, které jsme
dodávali do obecní kuchyně nebo soukromým prodejcům. Velmi dobrá byla sklizeň
brambor. Hlávkový salát, fazolka a kořenová zelenina byly dodány do obecní
kuchyně. Peníze za prodej vypěstované zeleniny a ovoce byly dány do školní
pokladny.

SPOLUPRÁCE S RODIČI
Spolupráce se Sdruţením rodičů při ZŠ je nadále na velmi dobré úrovni.
Vedení školy se pravidelně schází se zástupci rodičů a seznamuje je s problémy, které
se v průběhu školního roku vyskytují a snaţí se je za pomoci rodičů řešit. Sdruţení
rodičů přispívá dětem na akce pořádané školou – Den dětí, lyţařský výcvikový kurz,
druţba s rakouskou školou ve Wulzeshofenu, přispívá na odměny na konec školního
roku a na pomůcky pro ţáky prvního ročníku. V letošním školním roce připravili pro
děti Mikulášskou nadílku, karneval, dýňovou stezku aj.

PŘÁTELSTVÍ S RAKOUSKOU ŠKOLOU VE
WULZESHOFENU
V letošním školním roce úspěšně pokračovalo přátelství škol v Dyjákovicích a
rakouského Wulzeshofenu. Začalo jiţ v září společným putováním na rakouský
Schatzberg. Děti z Dyjákovic putovali ke státní hranici, kde se setkaly s dětmi
z rakouské školy a společně putovaly na vrch Schatzberg, kde pro ně bylo připraveno
pohoštění a sportovní dopoledne. Na závěr byly naše děti odvezeny traktorem ke státní
hranici a odtud putovaly pěšky do školy.

21. 10. 2005 byl za účasti českých dětí, zástupců obcí Dyjákovice a
Wulzeshofen vysazen před školou strom přátelství, který darovala škole obec
Wulzeshofen.
16. 12. 2005 byl tento strom vánočně ozdoben a proběhlo zde setkání dětí
z obou škol zástupců škol a obou obcí. Rakouská strana přivezla s sebou dechovou
hudbu, která zahrála u stromu vánoční písně. Česká strana připravila pro všechny
zúčastněné občerstvení. I přes nepřízeň počasí akce proběhla zdárně.
Další společnou akcí bylo setkání obou škol 9. 5. 2006 v Dyjákovicích. Tento
den je vyhlášen Dnem Evropy. Děti z Wulzeshofenu se účastnily v dopoledních
hodinách vyučování v české škole. Odpoledne bylo slavnostně zahájeno vystoupením
a zdravicemi hostů, poté byly pro ně připraveny hry, soutěţe a zábavné atrakce. Na
závěr sehrály děti obou škol sportovní utkání ve vybíjené.
Všechny akce, které proběhly, byly velmi zdařilé, na jejich pořádání se podíleli
zástupci školy, obce a Sdruţení rodičů. Všem za to patří poděkování. Obě obce a školy
se domluvily na další spolupráci, která by měla pokračovat po prázdninách.

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITA
I v letošním školním roce se mohli ţáci zapojit do následujících mimoškolních aktivit:







Lyţařský kurz
Aktivita ţáků ve sportovních soutěţích
Sběr léčivých bylin a odpadových surovin
Akce organizované školou
Olympiády a jiné soutěţe
Ostatní
LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ

V lednu 2007 odjeli ţáci II. stupně na lyţařský výcvikový kurz. Ten se konal tradičně
v Jeseníkách v osadě Rejvíz. Ţáci měli velmi dobré lyţařské podmínky a byli spokojeni také
s ubytováním a se stravou. O průběhu LVK je proveden záznam v kronice lyţařských kurzů.
AKTIVITA ŽÁKŮ VE SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍCH
Ţáci naší školy se účastnili různých sportovních soutěţí. O reprezentaci školy ve
sportu se zaslouţili především pan učitel Šrůtka a paní učitelka Hříbková Jitka. Ţáci se

účastnili turnajů v kopané a ve florbalu, v letošním školním roce nedosáhli výrazného
umístění.

SBĚR LÉČIVÝCH BYLIN A ODPADOVÝCH SUROVIN
V průběhu celého školního roku se ţáci zapojili do sběru léčivých bylin a papíru.
Z léčivých bylin sbírali pomerančovou kůru. Velmi dobře se zapojili do sběru pomerančové
kůry ţáci I. supně. Celkem bylo posbíráno 140 kg pomerančové kůry. Kvůli nepříznivému
počasí neproběhl v tomto školním roce sběr černého bezu.
Co se týče sběru papíru vybírali se noviny, časopisy a karton. Byly sesbírány téměř
čtyři tuny papíru.
Peníze za sběr byly odevzdány do školní pokladny.
AKCE ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU
V letošním školním roce nebyl pořádán Den dětí, byl nahrazen 9. 5. 2006 společným
setkáním dětí ze škol Dyjákovice a rakouského Wulzeshofenu, o kterém je jiţ v této kronice
zmínka.
Ţáci I. stupně se účastnili společně výlovu rybníka v Jaroslavicích.
Pro ţáky obou stupňů byly zorganizovány dva výlety do Vídně, mladší ţáci navštívili
Schönbrunn a starší navštívili Přírodovědně historické muzeum a historické centrum Vídně.
Oba výlety byly velmi zdařilé.

OLYMPIÁDY
Ţáci se účastnili různých soutěţí a olympiád, ve kterých se výrazně neumístili.

OSTATNÍ AKCE
Kaţdoročně je zajišťováno pro děti I. stupně plavání a pro děti obou stupňů divadlo.
Organizačně tyto akce zajišťují paní učitelky Plundráková, Talpová a Varaďová.
I v letošním školním roce organizuje naše škola letní dětský tábor. Letos je přihlášeno
40 účastníků. Tábor probíhá ve středisku, které se nazývá „LDT pod Templštýnem“, prvních
čtrnáct dní v červenci. Zaměření tábora je sportovně turistické. V letošním roce je motivován
celotáborovou hrou „Z POHÁDKY DO POHÁDKY“. Kaţdý účastník obdrţí tričko s logem
tábora. Z tábora bude zpracováno CD s fotografiemi.

VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI
V letošním roce vychází z devátého ročníku 29 ţáků, 8 ţáků vychází z osmého ročníku
a jeden ze sedmého. Jeden ţák odchází z pátého ročníku na všeobecné gymnázium.

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ
Školní rok 2005 – 2006 byl velmi náročný. Pracovníci školy se zapojili do plnění
náročných úkolů, které před nimi stály a snaţili se je co nejlépe splnit. Učivo bylo probráno
v souladu s učebními osnovami. Pedagogičtí pracovníci přistoupili zodpovědně
k prostudování Rámcově vzdělávacího programu a na jeho základě začali postupně
zpracovávat osnovy pro své předměty. Této úkol nebyl dokončen a přetrvává do příštího
školního roku, kdy musí být dokončen.
Ve II. pololetí bylo hodnoceno 230 ţáků. Byly uděleny tři II. stupně z chování a jeden
III. stupeň.
Prospěch ve II. pololetí je shrnut v následující tabulce. Mezi neprospívajícími ţáky
jsou i ţáci, kteří budou 29. 8. a 30. 8. 2006 dělat opravnou zkoušku.

PROSPĚCH A CHOVÁNÍ - II. POLOLETÍ 2005- 2006
POČET ŽÁKŮ
Třída

PROSPĚCH

CHOVÁNÍ

Celkem chlapců dívek vyznamenání prospěl neprospěl velmi dobré uspokojivé

neuspokojivé

I.

21

10

11

20

1

0

21

0

0

II.

10

8

2

10

0

0

10

0

0

III.

18

10

8

13

5

0

18

0

0

IV.

20

8

12

13

7

0

20

0

0

V.

28

16

12

7

17

4

28

0

0

I. - V.

97

52

45

63

30

4

97

0

0

VI. A

18

8

10

3

15

0

18

0

0

VI. B

17

7

10

0

17

0

17

0

0

VII. A

18

11

7

1

15

2

17

1

0

VII. B

17

8

9

1

14

2

17

0

0

VIII. A

18

9

9

4

13

1

17

1

0

VIII. B

16

11

5

4

9

3

14

1

1

IX.

29

10

19

4

25

0

29

0

0

VI. - IX.

133

64

69

17

108

8

129

3

1

I. - IX.

230

116

114

80

138

12

226

3

1

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU
Závěr školního roku proběhl na školním hřišti. Zúčastnili se ho ţáci, pracovníci školy,
zástupci obce a Sdruţení rodičů při ZŠ. Byl zahájen studentskou hymnou. Poté následoval
krátký projev pana ředitele, který všem poděkoval za vykonanou práci a popřál dětem i
učitelům pěkné prázdniny. Následovalo rozloučení ţáků devátého ročníku, kteří všem
učitelům poděkovali za práci a předali jim drobné upomínky a kytičku. Potom proběhlo
vyhlášení a předání odměn vyznamenaným ţákům a nejlepším sběračům léčivých bylin a
papíru. Shromáţdění bylo ukončeno státní hymnou.
Třídní učitelé odvedli ţáky do tříd, předali jim vysvědčení a poté se všichni ţáci
shromáţdili na chodbě, aby vyprovodili společně ţáky devátého ročníku ze školní budovy.
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