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Základní údaje  

 
a) Název školy: Základní škola a mateřská škola Bohdalice, okres Vyškov,  

příspěvková organizace 

 

b) Sídlo:   ZŠ:  Bohdalice 1, 683 41, Bohdalice-Pavlovice  

   MŠ:  Bohdalice 125, 683 41, Bohdalice-Pavlovice  

 

c) Zřizovatel:  Obec Bohdalice-Pavlovice, Bohdalice 125, 683 41, Bohdalice-Pavlovice 

 

d) Vedení školy:  Mgr. Jakub Vaštík    zástupce statutárního orgánu  

Mgr. Radim Klvač zástupce ředitelky  

Michala Kozáková, DiS.  vedoucí učitelka MŠ 

Danuše Jabůrková  vedoucí vychovatelka ŠD 

Alena Prštická  vedoucí školní jídelny  

Mgr. et Bc. Karin Šulcová  ředitelka školy uvolněná pro výkon veřejné 

funkce  

 

e) Součásti školy:   

název:     kapacita:   IZO:  

Základní škola    160 žáků  102 807 345 

   Mateřská škola    56 dětí  107 613 786 

   Školní družina    60 žáků  119 200 716 

   Školní jídelna    200 žáků  103 219 960 

   Školní jídelna – výdejna   56 dětí  150 074 336 

 

f) Kontakty:   web: www.zsamsbohdalice.cz 

   tel.:      mobil   pevná 

    ředitelna:   602 303 106   517 358 276  

    zástupce:   732 716 323 

    školka:    602 235 142  517 358 251  

    školní jídelna:   602 303 116  517 358 210 

   email:   

    ZŠ:   info@zsamsbohdalice.cz  

    MŠ:   skolka@zsamsbohdalice.cz 

    ŠJ:   jidelna@zsamsbohdalice.cz 

     

 

g) Další údaje:  IČO:     46 271 139 

Bankovní spojení:   KB 864140430297/0100 

   REDIZO:    600 126 013    

datová schránka:   ciumbmr 

právní forma:   příspěvková organizace 
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Základní škola 
 
1. Statistika školního roku  
 
1.1. Statistika tříd  
 

Třída Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 

Škola celkem 131 16,375 

1. stupeň 71 17,75 

2. stupeň  60 15 

1. třída 12 

Škole byla zřizovatelem schválena 
výjimka z minimálního počtu žáků na 

třídu.  

2. třída  13 

3. třída (spojeno s 5.)  13 

4. třída 18 

5. třída (spojeno s 3.)  15 

6. třída 17 

7. třída 22 

8. třída  10 

9. třída  11 

 
stav k 3. 9. 2018 

 
1.2. Školská rada 
Školská rada na škole funguje od roku 2005 dle §167 zákona č. 561/2004 Sb.  
Je šestičlenná, od roku 2016 funguje ve složení:  
Marcela Bébarová (předsedkyně), Petra Kopřivová, Jana Žďárská, Kateřina Hrudová (za svobodna 
Klárová), Vlastimil Rožnovský, Jan Hrežo.  
V září 2019 proběhnou nové volby.  
 
1.3. Školní vzdělávací program  
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola spokojených dětí 1. – 9. ročník.  
 
1.4. Přehled oborů vzdělání 
79-01-C/001   Základní škola – denní – Aktuálně platné 
79-01-C/01   Základní škola – denní – dobíhající 
  
1.5. Školní jídelna 
Obědy jsou vařeny přímo ve školní jídelně, do MŠ jsou odtud dováženy. Strava je připravována také 
pro cizí strávníky. 
  

 ZŠ MŠ Personál Cizí strávníci 

Počet strávníků 116 55 37 15+2 důchodci 

stav k 30. 9. 2018 
Zaměstnanci ŠJ:  
   Alena Prštická    vedoucí školní jídelny  
   Věra Novotná    vedoucí kuchařka  
   Petra Ševčíková    kuchařka ZŠ/MŠ 
   Věra Hajzlerová    kuchařka ZŠ/MŠ 

stav k 3. 9. 2018 
 
1.6. Školní družina 
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počet oddělení Počet dětí Počet vychovatelů Přepočtený úvazek 

2 4 2 1,36 

stav 3. 9. 2018  
Školní družinu navštěvují především žáci 1. stupně. Družina využívá své stálé místnosti a učebny 
3. třídy (obě přízemí).  
 
Zaměstnanci ŠD:  
   Danuše Jabůrková   vedoucí vychovatelka 
   Bc. Kateřina Grycová, Dis.  vychovatelka 
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2. Personální údaje 
 
2.1. Přehled pracovníků školy k 1. 1. 2019 
 

Funkce Počet zaměstnanců/přepočet na úvazky 

Pedagogický pracovník ZŠ + ŠD 20/12,72 

z toho učitel/ka 12/11,36 

z toho asistentka pedagoga 7/4,9 

z toho vychovatelka ŠD 2*/1,36 

Nepedagogický pracovník ZŠ (EU) 1/0,3 

Provozní pracovník ZŠ 7/5,52  

z toho školní jídelna 3/2,49 

z toho školník 1/0,625 

z toho uklízečka 2/1,4 

z toho vrátná 1/1 

* jedna paní vychovatelka je současně asistentkou pedagoga 
 
 
2.2. Pedagogičtí pracovníci školy – výčet  
 

Mgr. et Bc. Karin Šulcová ředitelka škola od 1. 11. 2018 uvolněna pro 
výkon veřejné funkce 

Mgr. Jakub Vaštík  zástupce ředitelky  
zástupce statutárního orgánu 

 
od 1. 11. 2018  

Mgr. Radim Klvač zástupce ředitelky 
třídní učitel 8. třídy 

od 1. 11. 2018 

Mgr. Leona Venerová třídní učitelka 1. třídy  

Mgr. Miroslava Čepánová třídní učitelka 2. třídy  

Mgr. Jana Žďárská  třídní učitelka 3. a 5. třídy   

Mgr. Věra Georgieva třídní učitelka 4. třídy  

Mgr. Petra Hanáková třídní učitelka 6. třídy  

Mgr. Petra Hrubá třídní učitelka 7. třídy  

Mgr. Kateřina Hrudová třídní učitelka 9. třídy  

Mgr. Martina Pokorná učitelka  

Mgr. Iveta Burešová učitelka  

Mgr. Lucie Zezulová učitelka od prosince 2018 

Gabriela Marjánková asistentka pedagoga  

Kristýna Novotná asistentka pedagoga  

Bc. Monika Hazaa asistentka pedagoga  

Jana Kocourková asistentka pedagoga do listopadu 2018 

Iveta Navrátilová asistentka pedagoga od prosince 2018 

Bc. Kateřina Grycová, DiS. asistentka pedagoga 
vychovatelka ŠD 

 

Kateřina Nováková, DiS. asistentka pedagoga  

Barbora Nechvátalová asistentka pedagoga  

Danuše Jabůrková vedoucí vychovatelka ŠD  

 
2.3. Změny v průběhu školního roku 
  
Školní rok 2018/2019 byl poznamenán personálními změnami.  
Od listopadu byla paní ředitelka Karin Šulcová uvolněna pro výkon veřejné funkce.  
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Stávající zástupce Jakub Vaštík na základě plné moci převzal vedení školy, stávající učitel Radim 
Klvač byl jmenován zástupcem. V důsledku tohoto bylo potřeba v průběhu školního roku přijmout 
novou paní učitelku a změnit rozvržení úvazků vyučujících.  
V rámci zkušební doby podala v listopadu výpověď paní asistentka v 5. ročníku Jana Kocourková, 
za kterou se podařilo najít adekvátní náhradu Bc. Moniku Hazau.  
V začátku kalendářního roku nastoupil na dopředu hlášenou pracovní neschopnost pan školník 
Zoltán Korkován. Až do začátku července jej zastupoval Jaroslav Škarydka.  
Z osobních důvodů (radostných a dopředu hlášených) odešla v dubnu paní kuchařka Petra 
Ševčíková. Na její místo nastoupila paní uklízečka Alena Jašíčková.  
Na místo paní Aleny Jašíčkové (uklízečka ZŠ) nastoupila paní Petra Liberdová.  
Na místo paní Petry Liberdové (uklízečka ZŠ a MŠ) nastoupila paní Kateřina Ivančáková.  
Na místo paní Kateřiny Ivančákové (vrátná) nastoupila paní Šárka Dunová.  
 
2.4. Změny na konci školního roku  
 
Do nového roku nenastoupí tři stávající pedagogičtí pracovníci z těchto důvodů  

1) paní asistentka Nechvátalová z důvodu přestupu žáků 9. třídy na střední školy a tudíž další 
nepotřebnosti  

2) paní učitelka 4. ročníku Georgieva z důvodu podání výpovědi  
3) paní učitelka 9. ročníku Hrudová z důvodu nástupu na MD  

Do nového školního roku byla přijata ještě jedna nová paní učitelka a to toho důvodu, že stávající 
stav, kdy byla paní učitelka Žďárská třídní učitelkou dvou tříd (ačkoliv formálně spojených do jedné), 
nebyl vyhovující. Nově vzniklý úvazek bude tvořen také rozdělenými a dříve spojenými hodinami 
výchov (Vv, Pč) a na základě doporučení pedagogicko-psychologických poraden několika hodinami 
předmětu speciálně-pedagogické péče.  
Při obsazování volných pozic se již ukazuje nedostatek kvalifikovaných pedagogických pracovníků 
na trhu práce. Sehnat adekvátní náhradu za odcházející zaměstnance tak není snadné.  
 
2.5. Členění pedagogických pracovníků dle odborné kvalifikace  
 
Kvalifikovanost učitelů  

Kvalifikovaní pracovníci 
Počet/přepočet na úvazek 

Nekvalifikovaní pracovníci 
Počet/přepočet na úvazek 

Kvalifikovanost v % 
Počet/přepočet na úvazek 

12/11,3636 0/0 100%/100% 

 
Kvalifikovanost asistentů pedagoga 

Kvalifikovaní pracovníci 
Počet/přepočet na úvazek 

Nekvalifikovaní pracovníci 
Počet/přepočet na úvazek 

Kvalifikovanost v % 
Počet/přepočet na úvazek 

5/3,4 2/1,5* 71%/69% 

* dvě paní asistentky jsou absolventkami kurzu, ale nemají střední vzdělání s maturitou 
 
Kvalifikovanost vychovatelů ŠD  

Kvalifikovaní pracovníci 
Počet/přepočet na úvazek 

Nekvalifikovaní pracovníci 
Počet/přepočet na úvazek 

Kvalifikovanost v % 
Počet/přepočet na úvazek 

2/1,36 0/0 100%/100% 

stav k 1. 1. 2019 
 
 
2.6. Věkové složení pedagogických pracovníků ZŠ 

 do 35 let 35 – 50 let nad 50 let průměrný věk 

učitel/učitelka 4 6 2 42,25 

z toho ženy 2 6 2 44,5 

z toho muži 2 0 0 30 
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asistent/ka pedagoga 4 3 -- 34,4 

z toho ženy 4 3 -- 34,4 

z toho muži -- -- -- -- 

 
stav k 1. 1. 2019 

 
 
2.7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 
Ve školním roce 2018/2019 se další vzdělávání pedagogických pracovníků uskutečňovalo na 
základě dlouhodobého plánu DVPP, osobních preferencí pedagogů a s ohledem na aktuální 
nabídku. Kromě placených kurzů jsme často využívali také kurzy hrazené ze Šablon nebo kurzy 
pořádané MAS.  
 

Název Počet hodin Počet zúčastněných 

Práce s iPady ve výuce 4 1 

Využití moderních médií ve výuce NJ 8 1 

Workshop k IVP 4 2 

Matematická gramotnost 8 1 

Efektivní komunikace ve škole 4 1 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení 4 2 

Daltonská výuka  4 2 

Syndrom  vyhoření  4 2 

On-line kurz 5 neděl v džungli před tabulí 5 1 

Internet ve výuce angličtiny 8 1 

Internet ve výuce angličtiny 2  8 1 

ICT ve vzdělávání – školení pro práci s NT 1 5 

Kvetoucí školy  8 1 

Práce s diferencovanou třídou v ČJ 8 1 

Středně pokročilý preventivní pracovník 40 1 

Pracovní skupiny – čtenářská gramotnost 16 1 

Pracovní skupiny – pro rovné příležitosti 16 1 

Podporujeme nadané děti pro budoucnost 3 1 

Grafomotorika prakticky 8 1 

Předmatematická a matematická gramotnost 8 1 

Začínám učit v MŠ 6 1 

Vzdělávání vedoucích pracovníků 120 1 

Konference pro učitele matematiky 16 2 

Co nabízí web učiteli němčiny 8 1 

Hejného metoda v M 4 1 

Okresní setkání metodiků prevence 3 1 

Celkem 355 hodin  

 
Naši školu navštívila delegace učitelů z okolí a byla zde realizována ukázková hodiny v rámci 
příkladů dobré praxe.  
Samostudium pedagogických pracovníků probíhalo ve dnech studijního volna, s ohledem na provoz 
školy čerpaného o vedlejších a hlavních prázdninách.  
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3. Cíle pro školní rok 2018/2019 
1) škola s dobrými vztahy, dobrým klimatem a bezpečným prostorem 

- chceme, aby do školy žáci i zaměstnanci chodili rádi a byli tu spokojeni 
- chceme, abychom ve škole dodržovali pravidla slušného a vstřícného chování  
- chceme, abychom se na sebe ve škole usmívali 
- nejsme sídlištní, ale vesnická škola, chceme budovat rodinné a klidné 
- vytváříme podmínky pro bezpečnost žáků i zaměstnanců 

2) škola s kvalitními vzdělávacími výsledky  
- máme kvalitně zpracovaný školní vzdělávací program  
- chceme, aby byli naši absolventi přijati na vybrané střední školy 
- chceme, aby byli naši žáci do života vybaveni potřebnými dovednostmi  
- chceme, aby byli naši žáci do dalšího studia takovými znalostmi a schopnostmi, které jim 

poskytne dobrý základ pro toto studium  
3) regionální škola  

- chceme, abychom se jako škola aktivně zapojovali do dění v obci a v okolí  
- chceme naše žáky učit znát regionální zeměpis a dějepis 

4) škola s aktivním zapojením rodičů  
- chceme, aby rodiče žáků vnímali důležitou úlohu pedagogů a aktivně s námi 

spolupracovali a komunikovali 
- chceme, aby se rodiče aktivně a rádi zapojovali do školních i mimoškolních aktivit  

 
 
 

4. Výsledky vzdělávání a výchovy 
 
4.1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků  

Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 

1 11 12     

2 13 12     

3 8 7 5 5   

4 11 11 7 8   

5 10 10 5 6   

6 7 8 10 9   

7 7 6 12 14 4 3 

8 4 4 7 7   

9 3 3 8 8   

Dvě žákyně 7. třídy opakují ročník, jedna žákyně 7. třídy postupuje dále, protože již jednou ročník 
opakovala.  
Jeden žák 9. třídy byl v červnu hodnocen dvěma nedostatečnými, při opravných zkouškách uspěl.  
 
4.2. Snížený stupeň z chování  

Třída 2 3 

 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 

3 0 1 0 0 

7 0 3 0 0 

8 0 1 0 0 

9 1 0 0 0 

 
4.3 Informace o slovním hodnocení  
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Třída Kombinace slovního 
hodnocení a hodnocení 
klasifikačním stupněm 

 1. pololetí 2. pololetí 

4 0 4 

 
4.4. Výchovná opatření 

Třída Pochvala ŘŠ Důtka ŘŠ 

 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 

1 0 0   

2 0 0   

3 0 0 1 1 

4 0 0   

5 0 1 1  

6 0 0   

7 0 1 1 4 

8 0 0  2 

9 0 0 3 2 

  
4.5. Počet omluvených/neomluvených hodin 

Třída Počet omluvených hodin Průměr na žáka třídy Počet neomluvených hodin 

 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 

1 451 336 41,00 28,00 0 0 

2 496 142 38,15 11,83 0 0 

3 488 574 37,54 47,83 0 0 

4 902 896 50,11 47,16 0 0 

5 511 592 34,07 37,00 0 0 

6 1099 734 64,65 43,18 0 0 

7 994 1433 43,22 62,30 0 11 

8 482 406 43,82 36,91 0 12 

9 473 906 43,00 82,36 15 3 

Neomluvené hodiny byly projednány s rodiči žáků a bylo uloženo výchovné opatření.  
 
4.6. Údaje o přijímacím řízení na střední školu  
Všichni žáci posledního ročníku byli přijati ke studiu na středních školách.  
Zvolené školy:  

SŠ polytechnická, Brno Jílová, 39-41-H/01 Malíř a lakýrník 

Tauferova SOŠ veterinární, Kroměříž, 43-41-M/01 Veterinářství 

ISŠA Brno, 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 

SŠ Vyškov, Osvobození, 29-54-H/01 Cukrář 

SŠ Bzenec, 29-54-H/01 Cukrář 

SPŠ chemická, Vranovská Brno, 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum 

SOU a SOŠ Sochorova Vyškov 

ISŠ Slavkov, 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 

ISŠA Brno, 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Mechanik nákladních 
vozidel a autobusů Scania) 
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VO a střední policejní škola MV Holešov, 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost 

Lomená Brno, 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba 

 
Dva žáci 5. ročníku byli přijati ke studiu na víceletém gymnáziu.  
Zvolené školy:  

Gymnázium a OA Bučovice, 79-41-K/81 Gymnázium; ZŠ5 

Gymnázium Vyškov,79-41-K/81 Gymnázium; ZŠ5, třída Gate 

 
4.7. Úspěchy našich žáků, účast na soutěžích a olympiádách 
Naše škola se pravidelně a aktivně účastní různých sportovních i vzdělávacích soutěží a aktivit.  
Jejich výčet je uveden zde:  

Pangea školní kolo, 
postup do 
celostátního 
kola 

Ondřej Veselý se ve školním kole umístil na 
celkově 17. místě v celé ČR. V celostátním kole 
se umístil na 32. místě z 65.  

Konverzační soutěž AJ okresní kolo V okresním kole nás reprezentovali Rostislav 
Břoušek a Tomáš Hanák, který se umístil na 
krásném druhém místě.  

Literární soutěž regionální kolo V regionálním kole se na 1. místě umístila a do 
krajského kola postoupila Kristýna Blažková 

Fyzikální olympiáda domácí kolo 
s postupem do 
okresního kola 

Na základě zpracování úloh domácího kola do 
okresního kola soutěže postoupili Vojtěch 
Skalka a Jakub Minks 

Dějepisná olympiáda školní kolo 
s postupem do 
okresního kola 

Na základě umístění ve školním kole do 
okresního kola postoupil Adam Řehořek 

Olympiáda v českém jazyce školní kolo  

Pythagoriáda* školní kolo, dva 
postupy do 
okresního kola 

Na základě umístění ve školním kole do 
okresního kola postoupili Ondřej Veselý a 
Zuzana Zubíková.  

Recitační soutěž školní kolo 
s postupem do 
okresního kola 

Do okresního kola postoupili Štěpánka 
Kuchtová, Maruška Měřínská, Lukáš Vlačuha 
a Michal Kopřiva 

McDonald`s Cup fotbalový turnaj Velice solidní 2. místo.  
Složení týmu: Zouhar (B), Vlačuha, Veselý M., 
Veselý O., Kopřiva, Novotný, Modlitba, Kozák 

Florbalový turnaj Brno Na tradičním Florbalovém turnaji na přátelské škole ZŠ Elišky 
Přemyslovny v Brně se tým 1. stupně umístil na 5. místě, tým 2. 
stupně na 4. místo. Složení týmu 1. stupně: Veselý O. (B), 
Zouhar, Kozák, Jelínek, Modlitba. Složení týmu 2. stupně: 
Sedláček (B), Čáp, Čigáš, Chaloupka, Ševčík.  

 
* Na základě výborného výsledku v této soutěži ve školním roce 2017/2018 se v říjnu žák Rostislav 
Břoušek zúčastnil týdenního matematického soustředění v hotelu Medlov pořádaného a plně 
hrazeného Jihomoravským centrem pro mobilitu.  
 
4.8. Individuální vzdělávání žáků dle § 41 ŠZ  

0 
 
4.9. Přestupy žáků 
Příchody žáků do naší školy:  
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K 1. 9. 2018 přestup tří nových žáků, dva do šesté třídy, jeden do sedmé třídy.    
K 5. 11. 2018 přestup dvou nových žáků (stěhování) – sedmá a osmá třída.  
K 7. 3. 2019 přestup tří nových žáků (stěhování) – první, čtvrtá a pátá třída.  
K 1. 9. 2019 přestup očekáván přestup pěti nových žáků (stěhování, změna školy) – 3 žáci do 3. 
třídy, 2 žáci do šesté třídy.  
 
Odchody žáků z naší školy:  
K 1. 9. 2018 přestup čtyř žáků (3 x změna školy, 1 x stěhování)   
K 23. 4. 2019 přestup dvou žáků (stěhování)  
K 1. 9. 2019 očekáván přestup dvou žáků (změna školy)  
  
4.10. Počet žáků studujících v zahraničí dle §52 ŠZ 

0 

 
4.11. Počet žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhl. 73/2005 Sb., §12-14) 

0 
 
4.12. Výuka cizích jazyků 
Výuka cizích jazyků je v naší škole realizována zejména povinnou výukou angličtiny od 3. do 9. 
ročníku s časovou dotací 3 hodiny týdně a povinnou výukou němčiny od 8. do 9. ročníku s časovou 
dotací 3 hodiny týdne. Kromě toho ve školním roce 2018/2019 nabízela naše škola 3 kroužky 
angličtiny.  
Ve školním roce 2019/2020 plánujeme zřídit klub komunikace v ruském jazyce (OP VVV – EU).  
 
4.13. Nepovinné předměty a zájmové kroužky 

Školou poskytované volitelné předměty 

Seminář z přírodopisu pro 6. ročník  

Seminář z přírodopisu pro 7. ročník 

Seminář z přírodopisu pro 8. ročník 

Školou poskytované kroužky 

Kroužek AJ pro 1. třídu 

Kroužek AJ pro 2. třídu 

Kroužek AJ pro 3. a 4. třídu 

Pohádkový kroužek 

Sportovní kroužek 

Kroužek deskových her 

Kroužek zdravotní tělesné výchovy 

Kroužek Hooping 

Kroužek ochránců přírody 

Grafomotorický kroužek 

Logopedie 

 
4.14. Spojené hodiny a třídy 
Vzhledem k nižšímu počtu žáků ve třídách jsou některé vyučovací hodiny spojené. Jedná se pouze 
o předměty výchovného zaměření a do budoucna se budu snažit tento styl výuky postupně 
odstranit. 
V průběhu roku došlo k vytipování hodin, kde je práce nejproblémovější, a v těchto případech dojde 
od příštího roku k rozdělení.  
Též od nového školního roku bude každá třída samostatná a bude mít svého třídního učitele. 
Stávající stav, spojování tříd se mi jevil (ačkoliv respektuji rozhodnutí o jeho zřízení z ekonomických 
důvodů) jako nevyhovující.  
Spojené hodiny ve školním roce 2018/2019:  
 Pracovní činnosti 1+2, 3+5 
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 Hudební výchova 1+2, 3+5, 8+9 
 Tělesná výchova 1+2, 3+5, 6+8 
 Výtvarná výchova 1+2, 3+5, 8+9  
Spojené hodiny ve školním roce 2019/2020:  
 Tělesná výchova 1+2, 3+4, 7+9 
 Hudební výchova 1+2, 3+4, 7+9 
 
 
4.15. Prevence rizik a školní úrazy  
Počet záznamů v knize úrazů:    6 
Počet odeslaných záznamů:    4 
 
Škola má zpracovány směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví a žáků. Žáci jsou průběžně 
poučování o BOZP a záznamy o těchto poučení jsou zapisovány do třídních knih.  

 

5. Rozhodnutí ředitele za školní rok  
 
Rozhodnutí ředitele  Počet Počet odvolání 

o odkladu povinné školní docházky 2 0 

o dodatečném odkladu školní docházky 1 0 

o přijetí k základnímu vzdělávání 11 0 

o přestupu do ZŠ Bohdalice viz sekce přestupy 0 

 

6. Zprávy o činnosti školního poradenského pracoviště 

6.1. Metodik prevence 
Přehled činnosti za školní rok:  
- Proběhlo několik jednání s rodiči problémových žáků 
- Komunikace s OSPOD, policií, psychology ze SVP HELP ME Brno, s psychologem panem 

PhDr. Skaličkou 
- Komunikace s třídními učiteli a pomoc při řešení výchovných problémů žáků 
- Vyhodnocené IVýP (Individuální výchovný plán) 
- Vedení deníku MP 
- Vyhodnocení elektronického výkazu prevence VYNSPI 
- Sběr a vyhodnocené práce TU na třídnických hodinách – dle těchto zpráv bude sestavován plán 

prevence na příští školní rok 
- Seznámení s novou národní strategií primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na 

období 2019 – 2027 
- Tvorba krizových plánů dle aktualizovaných doporučení MŠMT 
- Adresář služeb JMK 
6.2. Výchovný poradce:  
Přehled činnosti za školní rok: 
- evidence integrovaných žáků a konzultace s rodiči  

- kontrola platnosti vyšetření žáků, zajištění vyšetření tam, kde platnost končí 
- nákup pomůcek pro žáky s SPU a jejich evidence a seznámení kolegů s pomůckami 
- spolupráce s dalšími orgány – pedagogicko-psychologickou poradnou, s orgány péče o děti, s 

policií apod. 
- na základě vyšetření žáků vypracovány individuální vzdělávací plány pro žáky individuálně 

integrované 
- jednání s rodiči integrovaných žáků o postupu naší práce (hodnocení, způsob ověřování 

vědomostí, atd.) 
- Zástupci statutárního orgánu předány informace ohledně poskytování PSPP dětem s SPU  



14 

 

- dle potřeby průběžně: sledování problémových žáků, spolu s metodikem prevence řešení 
aktuálních problémů jako jsou šikana, záškoláctví, zneužívání návykových látek atd. 

Počty žáků s podpůrnými opatřeními:  

stupeň PO Počet žáků 

PO 1 5 

PO 2 18 

PO 3 12 

PO 4 1 

PO 5 0 

stav k 31. 3. 2019 
 
 

7. Školní družina 
            Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Stará se o 
správné využití volného času dětí. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku 
a relaxace žáků.  
            Na začátku školního roku se přihlásilo 43 dětí z 1. – 5. ročníku. Jejich počet se během roku 
měnil. Od listopadu odešel jeden prvňáček zpět do mateřské školy. Ve druhém pololetí se 3 žáci 
odhlásili a 4 přihlásili. Nyní družinu navštěvuje 43 dětí rozdělených do dvou oddělení. Obě jsou 
umístěna v přízemí školy. První oddělení s dětmi 1. a 2. třídy je v menší samostatné místnosti, která 
je vybavena skříní, skříňkami, stolky s židličkami a kobercem. Druhé oddělení s dětmi 3. – 5. ročníku 
se nachází ve 3. třídě. S dětmi během roku pracovaly dvě vychovatelky.  
            Provoz školní družiny začíná po skončení vyučování, tj. v 11:15 nebo 12:15 a končí v 16:30 
hodin. Činnost je rozdělena do několika částí. Po vyučování odchází děti společně s vychovatelkou 
na oběd. Po obědě se převléknou a začínáme odpočinkovou činností, kdy si děti hrají na koberci, 
relaxují nebo kreslí. Poté následují zájmové činnosti, kdy střídáme činnost pracovně – technickou, 
výtvarnou, hudebně – pohybovou, literárně – dramatickou a společenskovědní. Po 14. hodině se 
každý den věnujeme sportování a pohybu. Pokud je pěkné počasí, chodíme na vycházky do parku, 
díváme se na koně, pozorujeme stromy a živočichy a hlavně hrajeme míčové a pohybové hry na 
hřišti. V zimě jsme hráli hry na sněhu, stavěli sněhuláky, sáňkovali a bobovali. V nepříznivém počasí 
využíváme ke sportování tělocvičnu. Děti rády běhají, hrají honičky, šplhají na tyči, hrají vybíjenou, 
kluci florbal, děvčata cvičí na žíněnkách. Po návratu svačíme a čteme pohádky. Následuje činnost 
sebevzdělávací a odpočinková. Po celé odpoledne dodržujeme pitný režim. Kromě tělocvičny 
můžeme využívat i počítačovou učebnu a ostatní prostory školy, zámecký park, hřiště a betonovou 
plochu u školy.  
             Většinu dětí si ze školní družiny vyzvedávají rodiče. Starší děti odchází samotné v dobu 
napsanou na zápisním lístku. Každá změna týkající se odchodu musí být podána písemně.  
             Činnosti ve školní družině probíhají podle ročního plánu, který jsme vypracovaly 
v přípravném týdnu. Plán je rozdělen na jednotlivé činnosti a ty pak na roční období, měsíce a týdny. 
Zohledňujeme věk dětí, náročnost a jejich zájmy. Celoroční plán jsme plnili. Vyráběli jsme výrobky 
a malovali obrázky vztahující se k danému ročnímu období. Používali jsme různé materiály – papír 
(barevný, krepový, náčrtníky i výkresy), kartony, textil, vlnu. Děti se zdokonalovaly ve stříhání, 
lepení, skládání a mačkání papíru. Učily se pracovat s jehlou a nití, s textilem a vlnou. Na podzim i 
teď na jaře jsme využívali přírodní materiál – listy, klacíky, šišky, ulity šneků, trávu, mech. 
             Ve výtvarné činnosti jsme malovali obrázky týkající se jednotlivých ročních období, dělali 
jsme přáníčka k Vánocům, Velikonocům, k Svátku matek. Dětem se vydařil portrét maminky a 
kamaráda. K malování jsme používali pastelky, voskovky, pastely, fixy, vodové a temperové barvy, 
tvořili jsme koláže. 
             Vyprávěli jsme si o jednotlivých ročních obdobích, co k nim patří, zpívali jsme a poslouchali 
písničky, hráli různé hry, četli pohádky a příběhy. V odpočinkové činnosti si chlapci rádi hrají s auty, 
staví dřevěné kostky a lego, oblíbené jsou stolní hry Dáma, Farmář aj. Děvčata mají rády 
omalovánky s princeznami a vílami a hry s panenkami a poníky. 
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             Také v letošním školním roce jsme se zúčastnili akcí pořádaných školou – předvánoční 
odpoledne s jarmarkem, velikonoční dílničky, Den pro rodinu.  
             Za školní družinu platí rodiče úplatu ve výši 60,- Kč měsíčně. Úplata se platí 5x ročně, vždy 
na období dvou měsíců bankovním převodem na účet školy nebo hotově vedoucí vychovatelce. 
             V průběhu školního roku nedošlo k žádným vážným problémům, ani kázeňským. Nedošlo 
k žádnému vážnému úrazu. Děti se do činností a her zapojovaly. V určité dny navštěvovaly různé 
zájmové kroužky pořádané školou.  
             Školní družina má svůj Školní vzdělávací program.  
 

 

Vedoucí vychovatelka ŠD 
Danuše Jabůrková 

 
 

8. Průběh školního roku  
 
8.1. Slovo zástupce statutárního orgánu  
 Mám-li za sebe zhodnotit uplynulý školní rok, musím říct, že je to pro mě velká zkušenost. 
Dostal jsem na starosti školu s jasně strukturovanými a nastavenými mechanismy a v dobrém stavu. 
Když se podívám okolo sebe dnes a vzpomenu si, jak škola vypadala v roce 2011, kdy jsem do ní 
nastupoval, došlo k výraznému posunu. Možnost školu dále rozvíjet a posouvat vnímám především 
jako velkou zodpovědnost a závazek k velkému množství lidí, kterých se dotýká kvalita mé práce a   
obrovské práci mých předchůdců. 
 Snažím se, aby se škola pod mým vedením dále rozvíjela. Zavádím inovace v systému 
vedení například zaváděním elektronizace předávání informací (pracovní název B-Disk). Věřím, že 
se tímto způsobem podaří snížit administrativní náročnost a zefektivní se předávání informací.  
 Za jednu z nejdůležitějších oblastí, kterým je potřeba se ve škole věnovat, je oblast vztahová 
(na všech úrovních), na tu se zaměřuji obzvláště.  
 Děkuji podpoře vedení obce Bohdalice-Pavlovice, rodičům za jejich důvěru a přeji nám všem, 
abychom do školy chodili i nadále rádi a co nejvíce se na sebe usmívali.  
 

Mgr. Jakub Vaštík  
  
 
8.2. Výčet akcí 

Termín Název akce 

3.9. Slavnostní zahájení školního roku, přivítání prvňáčků 

celý rok Patronace žáků 8. třídy nad žáky 1. třídy – spousta akcí 

září Život v závislosti – preventivní program  

září Dopravní hřiště  

září Adaptační soustředění pro žáky 6. ročníku 

září Přespolní běh pro ZŠ a MŠ Bohdalice, MŠ Kučerov 

říjen Dlabání dýní 

říjen Projekt 72 hodin 

celý rok Projekt 4 roční období v lese 

říjen Přednáška PČR Bezpečný internet 

říjen Veletrh středních škol 

říjen Medová snídaně 

říjen Loutkové představení 

říjen Návštěva obce Letonice 

říjen Oslavy 100. výročí republiky 

listopad Čeps Cup, Vyškov, florbal 

listopad Projekt Jak se učí strašidla 
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podzim Besedy a návštěvy knihovny 

listopad Beseda – trestní právo 

listopad Návštěva divadla radost 

celý rok PRAktický SEminář FYZiky – PRASEFYZ 

listopad Návštěva služebny MP Vyškov 

listopad Soustředění žáků ve Fryštáku 

listopad Projektový den – Zdravý životní styl 

listopad Divadlo 

listopad Branný den 

prosinec Mikuláš v MŠ a ZŠ pořádaný žáky 9. ročníku 

prosinec Adventní podvečer 

prosinec Méďové – preventivní program 

prosinec Předvánoční jarmark 

prosinec Tvoje tvář má známý hlas – Hv 

prosinec Výstava v muzeu 

prosinec Mach a Šebestová v 4. a 5. ročníku 

prosinec Vánoční Brno 

prosinec Vánoční divadélko 

prosinec Adventní Brno + Jump Park 

leden 12. školní ples 

leden Výuka Tv na ledové ploše 

únor Obnova pastelkového koutku 

únor Barevný týden 

únor Na světě nejsi sám – preventivní program 

jaro Lekce pro předškoláky 

jaro Výuka plavání 

únor Lyžařský výcvikový kurz 

březen Karneval se žonglováním 

březen Od semínka k chlebu 

březen Veselé zoubky 

březen Britská a americká kuchyně 

březen Bohdalický skřivánek 

březen Velikonoční dílničky 

duben Den naruby 

duben Zápis 

duben Den Země a úklid Bohdalic 

květen Atletický čtyřboj 

květen Branný den 

květen Legiovlak 

květen Den pro rodinu 

květen Projekt Řemesla 

květen Žáci dramatizují básně K. J. Erbena 

červen  Den dětí po třídách 

červen Školní výlety 

červen Pexesiáda 

červen Den u Hasičů 

červen Atletické závody 

červen Slavnostní ukončení školního roku a rozloučení s deváťáky 

 
 
8.3. Zprávy třídních učitelů  
1. třída 
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Školní rok 2018/2019 byl pro 12 žáčků v ZŠ Bohdalice  jejich úplně první. Většina dětí se již znala 
z MŠ, stejně tak i  se svou třídní paní učitelkou z Lekcí pro předškoláky. Kolektiv 5-ti děvčat a 7-mi 
chlapců v průběhu roku opustil 1 chlapec, který se vrátil zpět do MŠ a později se jeden chlapec 
přistěhoval.  
Hned na začátku září jsme nastartovali společný projekt „Osmáci pomáhají prvňáčkům“. Hlavně 
děvčata z osmé třídy se o své malé kamarády starala s velkou pečlivostí a den co den nás 
navštěvovala a pomáhala, s čím bylo potřeba. Společné aktivity jsme započali oblíbenou akcí 
Dlabání dýní, kdy jsme přilákali do školy i nemnohé rodiče i prarodiče prvňáčků. Povedenými 
dýňovými strašidýlky jsme pak vyzdobili chodbu školy.  Adventní čas jsme strávili společným 
zkoušením vánočního tanečku, se kterým jsme vystupovali v Santovských čepičkách  na Adventním 
odpoledni. Obrovský aplaus i slzičky dojetí v očích rodičů a prarodičů svědčily, že se nám to opravdu 
povedlo! Těsně před Vánocemi jsme si vyrobili vánoční lucerničky a medové voňavé svíčky. V zimě 
jsme si zase zařádili na svahu za školou při sněhovém dovádění. První pololetní vysvědčení 
slavnostně předali vzájemně osmáci prvňáčkům a prvňáčci zase osmákům i s velkou pochvalou. 
Moc děkujeme panu učiteli Radimu Klvačovi a jeho osmákům, že s námi prožili opravdu 
nezapomenutelné chvíle plné legrace a pomohli tak našim nejmenším v jejich nelehkém startu 
školní docházky. 
Z dalších povedených akcí je třeba jmenovat sportovní soutěže Přespolní běh a Atletický čtyřboj, 
preventivní projekty Zdravý životní styl, Méďové, Veselé zoubky, Medová snídaně, Recitační soutěž, 
pěvecké pásmo Bohdalický skřivánek. Pěknou akcí od MAP Rostěnice byl projekt Řemesla, kdy 
nás ve škole navštívili řezbář a keramička s ukázkami své práce. Paní Jarošová nám jako již každým 
rokem připravila Vánoční loutkové divadélko se soutěžemi a odměnami. Na Adventní jarmark jsme 
vyráběli spoustu krásných vánočních dekorací. Stejně tak i před Velikonocemi jsme se sešli s rodiči, 
prarodiči i sourozenci na Velikonočních dílničkách.   
Z kulturních akcí nesmím zapomenout na návštěvu brněnského divadla Radost s představením 
Sněhurka a 7 trpaslíků a pohádku v MŠ Jak včelka zachránila králíčka.  Zimní období nám zpestřil 
karneval s výukou žonglování. Na jaře pak následovala Škola naruby a Ponožkový den. Na  Den 
Země jsme uctili matku přírodu tím, že jsme jí pomohli od odpadků a uklidili okolí školy. Svoje 
čtenářské umění žáci předvedli v knihovně ve Vyškově na Pasování na čtenáře. Den dětí jsme 
oslavili opékáním špekáčků a jízdou na koních na ranči Manner. Školní výlet do ZOO Olomouc a 
následující Den pro rodinu pomalu ohlašoval, že se blíží konec školního roku a samozřejmě 
prázdniny.  
Zdálo by se, že tolik akcí a projektů za jediný školní rok se ani nedá zvládnout, ale opak je pravdou. 
A to jsme museli zvládnout hlavně dovednosti prvopočátečního čtení analyticko-syntetickou 
metodou, psaní, počítání do 20 a mnohé jiné. A o tom, že se nám to opravdu podařilo, svědčily 
samé jedničky a velká pochvala na vysvědčení u většiny dětí z naší třídy.  
 

Mgr. Leona Venerová 
 

2. třída 
Druhou třídu a začátek školního roku 2018/19 jsme zahájili zvesela. Vzpomínky na prázdniny 
vystřídalo vzpomínání na 1. třídu, ve které jsme zažili spoustu legrace a zároveň se naučili číst, 
psát, počítat a další věci. 
 Září proto patřilo opakování a procvičování těchto dovedností, vycházkám do přírody, jejímu 
pozorování a objevování. Zavítala k nám paní Floslarová s Medovou snídaní a zajímavým 
vypravováním o včelkách. 
V říjnu jsme si hodně povídali o vzniku československého státu, protože se slavilo 100. výročí. 
Věnovali jsme tomu celý projektový týden, ve kterém jsme si prohlédli dobové filmy o T. G. 
Masarykovi, mince z doby první republiky, poznávali státní symboly a mnoho dalšího. Halloween 
byl skvělou příležitostí pro Strašidelné vyučování, které nás moc bavilo. 
V listopadu jsme navštívili v brněnském divadle Radost představení Sněhurka a 7 trpaslíků a začali 
se připravovat na tradiční školní Vánoční jarmark. Vyrobili jsme spoustu dárků k prodeji a nacvičili 
veselé představení Cirkus, ve kterém nechyběli klauni, akrobati, tanečnice, vzpěrač, kouzelnice ani 
drezúra šelem. 
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Vánoční besídkou se čtením a povídáním o vánočních zvycích a tradicích, rozbalováním dárečků, 
ochutnávkou domácího cukroví i přípitkem dětským šampaňským jsme se rozloučili se starým 
kalendářním rokem. V novém roce nás čekalo pololetní vysvědčení, které jsme  si hrdě nesli ukázat 
domů, a také zasloužené jarní prázdniny. 
Ve druhém pololetí se naše třída zapojila do spousty školních akcí a soutěží, např. Bláznivé účesy, 
recitační a pěvecké soutěže, atletického čtyřboje, sběru papíru, v rámci Dne Země jsme se pustili 
do úklidu okolí školy. Absolvovali jsme program zaměřený na vztahy ve třídě Méďové. 
Během března jsme zavítali do Knihovny Karla Dvořáčka na besedu se spisovatelem Zdeňkem 
Železným a do ZOO Vyškov, kde nám připravili zajímavý environmentální program Od semínka 
k chlebu. 
V dubnu nás navštívili v rámci projektu Řemesla do škol keramička a umělecký řezbář. Mohli jsme 
se na jejich nevšední práci nejen zblízka podívat, ale také si ji vyzkoušet. 
Květen patřil Dni pro rodinu, kde jsme měli jedinečnou příležitost zasoutěžit si spolu s rodiči, ale i 
učiteli. Následoval Den dětí, který jsme oslavili na ranči Manner projížďkou na koních, prohlídkou 
farmy, hraním her a opékáním špekáčků. 
Školní rok jsme v červnu zakončili výletem do Hodonína, kde nás po prohlídce ZOO čekalo 
překvapení – návštěva 3D bludiště, ve kterém jsme se nádherně vydováděli. Poslední tečkou bylo 
rozdání vysvědčení spojené s rozloučením s učiteli, spolužáky a školou před odchodem na 
prázdniny. 

 

Mgr. Miroslava Čepánová 
 
 

3. třída 
Tuto třídu jsem letos převzala po paní učitelce Georgievě. Třída byla a je velice nesourodá 
s výchovnými i vzdělávacími obtížemi. Jsou zde žáci vyžadující speciální péči, ve třídě je paní 
asistentka. Na druhé straně je tu ale i několik velice šikovných žáků.  
V průběhu roku se žáci zúčastnili mnoha kulturně vzdělávacích akcí. V říjnu jsme byli v Letonicích, 
kde byla u příležitosti stého výročí založení ČR výstava a ukázky vojenské techniky. 
V listopadu jsme byli v divadle Radost v Brně na představení Sněhurka a 7 trpaslíků. Proběhly také 
medové snídaně a projekt Zdravý životní styl. 
V prosinci jsme se zapojili do příprav vánočního jarmarku. 
V únoru jsme se zapojili do projektu „Na světě nejsi sám“, kde si žáci měli uvědomit, že i jejich velké 
problémy jim má kdo pomoci řešit. Proběhl také karneval a ukázka žonglování. 
V březnu jsme si užili den naruby a v dubnu pak přiložili ruku k dílu při úklidu obce na Den Země.  
V květnu nás navštívili řemeslníci – keramička a řezbář – a my jsme měli možnost poznat jejich 
řemesla.  
V červnu jsme u příležitosti MDD navštívili nedaleký Maner a odměnou za celoroční práci nám byl 
výlet do ZOO Hodonín. 
Ve třídě se postupně daří upevňovat pracovní návyky a přes kázeňské obtíže zde panuje 
kamarádská atmosféra. V příštím roce v této práci na třídním kolektivu budeme i nadále pracovat. 
 

Mgr. Jana Žďárská 
 
4. třída 
Píše se září školního roku 2018/2019 a nás je přesně osmnáct. Pedagogickým vedením je pověřena 
naše nová třídní učitelka Mgr. Věra Georgieva, taktéž i asistentka Monika Hazaa. Jako první úkol 
na začátku nás čekalo seznámení s dopravním hřištěm ve Vyškově, pro mnohé bylo výzvou jen 
sdělení, že po nabytí teoretických znalostí a praktické zkoušce nás čeká náš první doklad – průkaz 
cyklisty.  
Abychom se učili vzájemné spolupráci i správné férové hře, byli sportovci z naší třídy vybráni, aby 
reprezentovali školu ve florbalu, a to ve velmi známém Čeps Cup ve Vyškově. Ukázalo se právě 
tady, že není to jen výhra, která musí znamenat úspěch – tím úspěchem byla výborná souhra lidí, 
kamarádů, a to v nelehkých okamžicích zápasu. 
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Chtěli jsme se také dozvědět něco více o historii naší země, proto jsme se vydali na výstavu do 
obce Letonice, kde na nás čekalo spoustu vojáků. Ti nás vtáhli do příběhů z doby, kdy vznikala naše 
Československá republika.  
Listopadové hodiny literatury byly věnovány našim hercům, neboť jsme se rozhodli, že nacvičíme 
na jarmark krátkou divadelní hru s názvem O dvanácti měsíčkách. Dali jsme do toho vše. Povedlo 
se. Pohled do publika nám řekl, že se nám to povedlo.   
Abychom mohli ohodnotit naši konkurenci, vydali jsme se proto do divadla Radost na představení 
Macha a Šebestové. Musíme se po zhlédnutí ohodnotit na výbornou.  
Další měsíce byly věnovány vzájemnému posilování vztahů ve třídě, učili jsme se a učíme se, jak 
se k sobě chovat, respektovat se, znát hranici vlastní svobody tak, aby neomezovala svobodu 
druhého. Pomáhat. 
Na jaře jsme mezi sebe přijali novou spolužačku.  
Je nás devatenáct. Mohli jsme se pustit do velkého úklidu v Bohdalicích, neboť ke Dni Země, ale 
nejen tehdy, je potřeba si připomenout, jak je pro nás naše planeta důležitá. Vidíme, že když spojíme 
síly, dokážeme mnohem více.   
Na konec roku přece musí přijít odměna, a tak jsme oslavili den dětí na ranči u koní a jeli na exkurzi 
do Olomouce. 

 
Bc. Monika Hazaa 

 
5. třída 
Druhým rokem jsem byla třídní učitelkou v této třídě.  
Ve třídě bylo 16 žáků. Ve druhém pololetí přišel Dan konečný, který byl třídou pěkně přijat. Začala 
se tu však projevovat přicházející puberta a celkově třída v tempu práce i výsledcích lehce polevila. 
Jinak ale ve třídě panoval kamarádský duch. 
Během školního roku jsme se účastnili opravdu mnoha akcí a zapojili se do různých projektů. 
Celý rok ve třídě probíhal projekt 4 roční období v lese, kdy na čtyřech schůzkách s místním panem 
lesníkem žáci probírali různé okruhy práce v lese, lesích živočichů a rostlin. Projekt byl zaměřen na 
ekologii, ohleduplné chování v přírodě, doplněn o zajímavé poznatky pana lesníka a završen kvízem 
s otázkami z probíraných oblastí. 
V říjnu, u příležitosti stého výročí založení republiky, jsme navštívili brněnské Centrum pro válečné 
veterány. Tam se nás ujala paní učitelka Martinková a měla pro nás připravený velice zajímavý 
program. Na konci měsíce se pak dva žáci účastnili odhalení památníku padlých v Bohdalicích. 
V listopadu jsme jeli na prohlídku služebny Městské policie Vyškov. Viděli jsme nový kamerový 
systém a zjistili, že tato práce je velmi zajímavá, ale také náročná. 
V prosinci jsme se zapojili do akcí spojených s vánočním jarmarkem a navštívili divadlo Radost 
v Brně – Mach a Šebestová. 
V únoru ve třídě proběhl projekt na posílení vztahů ve třídě „Na světě nejsi sám“. Žáci si měli 
uvědomit, že i jejich velké problémy jim má kdo pomoci řešit. 
V březnu jsme se zapojili do projektu Den naruby. 
V jarních měsících žáci soutěžili v recitační soutěži a ve třech matematických soutěžích Pangea, 
Pythagoriáda a matematický klokan, kde dosáhli velice pěkných výsledků. Ondřej Veselý a Zuzana 
Zubíková postoupili do okr. kola Pythagoriády. Ondřej pak postoupil do finálového kola Pangei do 
Prahy, kde skončil na 32. místě ve své kategorii. 
Ondřej Veselý, Lukáš Vlačuha, Zuzana Zubíková a Adéla Kubová se účastnili sportovních soutěží 
klubu AHA Vyškov, který má svůj oddíl i u nás ve škole. Lukáš a Ondřej reprezentovali školu i na 
atletických závodech, kde se umístili na 2. a 3. místě. 
V červnu pak proběhla Expedice Chocholík 2019. Žáci ušli přes 10 km, po celou dobu expedice 
plnili různé úlohy z vlastivědy, přírodovědy i jiných oborů školní činnosti. Jako odměna jim bylo 
opečení špekáčků a zdolání drnovické rozhledny. 
Do dalšího ročníku na druhý stupeň postupuje o 2 žáky méně. Ondřej Veselý a Lukáš Vlačuha byli 
přijati na nižší gymnázia (v Bučovicích a ve Vyškově). Ve třídě je sice různé pracovní tempo práce 
žáků, jako celek je ale připravena opustit první stupeň a zdárně pokračovat na stupni druhém. 
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Mgr. Jana Žďárská 

 
6. třída  
Na začátku školního roku se žáci stali novopečenými „druhostupňáky“, což obnášelo nejen změny 
předmětů, vyučujících a osoby třídní učitelky, ale i celkově nové atmosféře způsobené příchodem 
dvou nových žáků. Teambuildingový program, který byl dva dny v Bučovicích, byl rozhodně 
přínosem. I v tomto školním roce pracovala s třídou asistentka pedagoga. 
Třídu jsme společně motivovaly k vytvoření zdravých vazeb i tím, že si děti zvolily třídní samosprávu 
a pozvaly ke spolupráci i třídního maskota Frantu – pokladničky ve tvaru slona, do kterého mohl 
kdokoli hodit jakékoli přání, trápení či jinou myšlenku. Pěkné bylo číst si i přátelské a povzbuzující  
vzkazy. 
Přestože se třída profilovala v dobrý kolektiv, vyskytly se zde drobné konflikty. Bylo dobré, že děti 
vše ventilovaly a vše se dalo řešit hned v začátku. 
Děti si na podzim vyzdobily šanony, kam si pak během roku zařazovaly své práce a sebehodnocení. 
Před Vánocemi jsme si udělali výlet do Brna, návštěva Jumpparku i adventních trhů měla velký 
úspěch. Advent jsme strávili ve znamení přípravy školního jarmarku a vánočního představení. Právě 
při společném chystání, pracích a předávání dárečků se vztahy dále utužovaly. 
Situace ve třídě byla ve druhém pololetí dobrá, ve třídě se zformoval poměrně dobrý kolektiv a 
drobné hádky či nedorozumění  nepřerostly do závažnějších konfliktů. Problémy mezi chlapci a 
děvčaty v prvním pololetí  se ve druhé části školního roku urovnaly. Totéž platilo i o drobných 
hádkách mezi chlapci a dvěma dominantnějšími  dívkami. 
Protože byly poměry ve třídě uspokojivé, scházeli jsme se přibližně dvakrát měsíčně. 
Pozitivním jevem také bylo, že „lepší“ žáci pomáhali slabším. Začali jsme organizovat  školní výlet. 
Na jaře třída absolvovala exkurzi  v rámci fyziky, dále  jsme společně absolvovali branný den, Den 
Země a další výlet do Brna, tentokrát na Lasergame. 
V červnu jsme se vydali na dvoudenní výlet do Jedovnic. Bylo příjemné zjistit, že většina dětí se 
snaží uspořádat pro ostatní zábavu a jsou ochotné přizpůsobit se většině. Někteří méně zdatní 
jedinci také museli během pěší túry sáhnout do svých rezerv a nutno dodat, že to snášeli velmi 
statečně. 
Chlapci byli velmi obětaví při zakládání a udržování ohniště, všichni se k sobě chovali hezky a ani 
během noci nedošlo k žádným problémům. 
Konec školního roku byl ve znamení závěrečných prací, tzn. úklidu třídy a školy, odevzdávání 
učebnic a nechybělo ani koupání v Bohatých Málkovicích. Také tyto činnosti přispěly k upevnění 
kolektivu a vzájemnému poznávání se. 
  
V příštím školním roce bych mimo jiné chtěla změnu v postoji dvou zakřiknutých dívek, které mají  
problém komunikovat s učiteli, a dále tuto situace řešit. 

 
Mgr. Petra Hanáková 

 
7. třída  
Projekt 72 hodin 
Školní rok jsme zahájili účastí v projektu 72 hodin – zaměřili jsme se na úklid okolí školy a vyzdobili 
jsme školu dýňovými strašáky. To ocenili zejména naši mladší spolužáci.  
 
Fryšták – soustředění – posilování přátelských vztahů 
Na podzim jsme vyrazili do DIS ve Fryštáku. Tam na nás čekaly tři dny plné zážitkové pedagogiky 
– nejvíce se nám líbila aktivita „pevnost Boyard“. Museli jsme hledat indicie – a to například na 
horolezecké stěně, vysvobodit zajatce, měřit síly s dospělými lektory, překonávat strach. Mnozí si 
sáhli až na samé dno. Nakonec jsme u otce Fury zjistili správné heslo a tím bylo – přátelství. Na 
památku si každý z této hry odnesl suvenýr. 
Zjistili jsme, jak je důležitá spolupráce – společný pochod s trámy, pavučina vztahů, zvířátka a 
pytláci, miny, obří aktivity, žraloci,…. Jeden bez druhého jsme byli nic… 
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Prověřili jsme, jak umíme tipovat – ve hře „Sázky“  - jak nepřijít o všechno, jaké volit strategie… Ne 
vždy ten nejsilnější žák dokázal splnit úkol. Často byl pro nás důležitý právě ten žák, kterému se ve 
škole třeba až tak nedaří… 
Oblíbené byly také rituály – náramky přátelství, balón třídy, zhodnocení aktivit u vlastnoručně 
vyrobených lampiónů,… 
 
Vánoční výlet 
Ve středu 19. 12. navštívili sedmáci vyškovské muzeum, kde měli připravenou vánoční výstavu 
spojenou s dílničkou. Paní průvodkyně nám představila lidové obyčeje a činnosti, které naši 
předkové vykonávali v čase adventním a vánočním, vyzkoušeli jsme si vánoční věštění, lili jsme 
olovo, pletli jsme vánočku. Výstavu jsme doplnili o dílničku -  žáci si vyrobili ozdobu ze slámy. 
 
Lyžařský výcvik 
I v letošním roce se naši žáci 7. ročníku zúčastnili lyžařského kurzu pořádaného ZŠ Bučovice 
710.  Letos se k nim přidal i p. uč. Klvač.  Kurz se uskutečnil od 16. do 23. 2. na Soláni v Beskydech. 
Hned po příjezdu na horskou chatu Soláňka nás uvítalo slunečné počasí, které vydrželo téměř do 
posledního dne. Sněhové podmínky byly ideální, a tak jsme mohli absolvovat celý týden na 
sjezdovce areálu. 
Výcvik byl organizován v družstvech od úplných začátečníků až po zdatné lyžaře. Začátečníci začali 
nejprve na lanovém vleku, kde se učili ovládat lyže. Později se většina z nás přesunula na nejdelší 
svah, kde jsme mohli konečně vykrajovat dlouhé oblouky a zažít pocit skutečné jízdy z kopce. 
Lyžařský kurz není jen o lyžování, a tak jsme se každý večer bavili při společném programu, kde 
jsme si užili spoustu legrace. Závěr týdne jsme zakončili lyžařskými závody a rozlučkovou 
diskotékou. 
 
Divadlo – kabaret Nohavica 
Dne 12. 4. 2019 jsme se vydali po stopách Jaromíra Nohavici… Je to náš oblíbený zpěvák, textař, 
skladatel, který se doprovází na heligonku nebo kytaru. Zhlédli jsme představení plné písniček, 
některé jsme si společně s účinkujícími zazpívali. Jednoduše řečeno: „Dokud se zpívá, ještě se 
neumřelo…“ 
 
Branný den – POKOS 
Sedmý květnový den trávili žáci 6., 7. a 9. ročníku v prosluněném zámeckém parku, kde jim tým 
odborníků připravil zajímavé aktivity, které je měly připravit na chování v krizových situacích. Žáci 
si v praxi vyzkoušeli základy první pomoci, dozvěděli se mnoho zajímavých informací o  tom, která 
opatření jim mohou pomoci přežít v krizových situacích, rozdělávali oheň, stříleli do terčů, seznámili 
se se základy sebeobrany a efektivním provedením evakuace. 
 
Právo útrpné – zámek Slavkov 
V pátek 31. 5. se sedmáci vydali po stopách mučených a trestaných lidí na Slavkovsku. V podzemí 
zhlédli interaktivní výstavu o hrdelním právu, vyzkoušeli si potupné masky, či raznice, viděli různé 
mučící techniky od 13. do 18. století. Některým nad hlavami přeletěli netopýři, jiní po zhasnutí lamp 
v podzemí rychle prchali na světlo. V zámecké zahradě si naši žáci zasportovali i odpočinuli a poté 
se posilnili nakoupenými dobrotami. 
 
Školní výlet – Rožnov pod Radhoštěm 
Ve čtvrtek 20. 6. zahájili sedmáci svůj výlet v Rožnově pod Radhoštěm. Tam jsme navštívili Dřevěné 
městečko a Valašskou dědinu, zdolali jsme Jurkovičovu rozhlednu. Při tomto putování jsme 
ochutnali valašské frgály i štramberské uši. Večer jsme si zasportovali v kempu – koupání, kopaná, 
míčové i karetní hry. 
V pátek 21. 6. naše cesta pokračovala na Pustevny, kde mnozí překonali svůj strach z výšek, žáci 
se svezli lanovkou, zvládli výšlap k soše Radegasta, na chatu Maměnku, nakonec jsme si vyšli i na 
novou stezku Valašku. 
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Žáci se účastnili také preventivních programů organizovaných školou či lektory z neziskových 
organizací – cílem prevence kouření, drogové závislosti, práva, zdravého životního stylu. Zapojili se 
do soutěží.  

 
Mgr. Petra Hrubá 

 
8. třída 
 Školní rok 2018/2019 jsme v 8. třídě zahájili v počtu 10 žáků. Na začátku listopadu k nám 
přišla nová žákyně, která rozšířila naše řady.  Prvním naším společným projektem byla patronace 
žáků 1. třídy. Nejprve jsme prvňáčky seznamovali s chodem školy a ukázali jim všechny prostory. 
Během roku jsme pak společně naplánovali několik akcí. Vyráběli podzimní a vánoční ozdoby, 
nacvičovali vystoupení na vánoční jarmark nebo jsme si uspořádali zimní závody na sněhu. V říjnu 
jsme navštívili Válečné centrum pro veterány v Brně, kde jsme si mohli například vyzkoušet střelbu 
z laserové pistole.   
 V listopadu jsme se vydali do knihovny v Bučovicích, kde jsme se zapojili do projektu „jižní 
Morava čte“ a napsali jsme slohové práce na téma Moje obec za 100 let, kde žákyně naší třídy 
postoupila se svou prací do krajského kola. V prosinci jsme společně s prvňáčky nacvičovali taneční 
vystoupení na každoroční vánoční jarmark, ale také vyrazili na vánoční trhy do Brna, kde jsme mohli 
obdivovat nádherně vyzdobené ulice. Další významnou akcí byl školní ples, na kterém několik 
našich spolužaček předvedlo taneční vystoupení. Během celého školního roku jsme se zúčastnili 
několika soutěží a olympiád jako například fyzikální soutěž Nábor junior, Konverzační soutěž v AJ, 
Matematický klokan, Pythagoriáda aj. V dubnu jsme se s dalšími třídami pustili do úklidu Bohdalic 
v rámci Dne Země. Dále jsme si také mohli vyzkoušet roli učitele při projektu Den naruby, ve kterém 
jsme učili mladší spolužáky. Dalším společným zážitkem bylo květnové přespání ve škole. Mohli 
jsme tak spolu trávit čas i mimo vyučování, zahrát si několik společenských her a upevnit tak naše 
vztahy ve třídě. Školní rok jsme zakončili povedeným třídním výletem, který se konal ve Vranově 
nad Dyjí, kde jsme prozkoumávali krásy Národního parku Podyjí. 

Mgr. Radim Klvač 
 

9. třída 
Hned v září jsme se zúčastnili preventivního programu „Život v závislostech“. Přednášející nás 
zaujal a pohotově zapojil do debaty, která pro mnohé určitě byla obrovským přínosem.  
 V říjnu nás paní učitelka Hrubá překvapila běhacím diktátem. Nejen, že jsme se dost 
naběhali, ale udržet v paměti celou větu správně, byl pro mnohé oříšek.  
 V listopadu proběhl v tělocvičně první branný den a to pro žáky 7-9 třídy. Byli jsme rozděleni 
do skupin a zkoušeli si základy první pomoci, sebeobrany a přežití v přírodě. Také jsme si zastříleli 
do terčů a byli seznámeni s bezpečným zacházením se zbraní a výbušnou technikou.  
 V prosinci proběhl ve škole tradiční vánoční jarmark s vystoupením. Naprosto netradičně 
jsme se vystoupení zúčastnili i my. Zahráli jsme vánoční scénku z filmu Pelíšky, která měla 
neuvěřitelný ohlas.  
 Když už jsme byly v tom hraní a převlékání, zhostili jsme se i role Mikuláše, čertů a andělů a 
to nejen na základní škole, ale i u nejmenších dětí v MŠ.  
V lednu vybraní zástupci naší třídy reprezentovali školu na školním plese, kde společně s žáky 
nižších ročníků předvedli krásnou polonézu pod taktovkou paní asistentky Kristýny Novotné. 
 V dubnu jsme vyrazili za kulturou. Paní učitelka Hrubá nás vzala na představení Kabaret 
Nohavica do divadla Radost v Brně. Představení nás naprosto strhlo a celou cestu zpět jsme si 
zpívali známé písničky od J. Nohavici. 
Při oslavách dne Země jsme měli jako nejstarší žáci na starosti rozdělání a udržení ohně, rozdávání 
špekáčků, pomoc při opékání a samozřejmě závěrečný úklid. 
V květnu jsme absolvovali společně s 6. a 7. ročníkem již druhý branný den. Tentokrát v 
prosluněném zámeckém parku, kde nám tým odborníků připravil zajímavé aktivity, které nás měly 
připravit na chování v krizových situacích, zejména základy první pomoci, rozdělávání ohně pomocí 
křesadla a efektivní provedení evakuace. 



23 

 

 Na dni pro rodinu jsme se zhostili přípravy a udržování táboráku, což byla vzhledem k počasí 
opravdu záslužná činnost.  
Den dětí jsme si užili v Brně v Jump Parku. Někteří z nás předvedli opravdu neuvěřitelné 
akrobatické kousky.  
V posledních červnových dnech jsme si na druhém stupni uspořádali turnaj v pexesu. Byl to 
napínavý boj a naše zástupkyně vybojovala krásné druhé místo.  
Na školním výletě jsme měli možnost vyzkoušet si svoje limity v navštíveném lanovém centru v 
Olomouci. Čekaly na nás jak individuální, tak teamové překážky. Některé atrakce byly skutečně 
těžké, ale všichni jsme se nakonec překonali a zvládli své úkoly na výbornou. Dokázali jsme si 
navzájem pomáhat a motivovat i parťáky.  
Se školním rokem a vlastně i celou školou jsme se rozloučili dárky a krátkým vtipným videem. 

 
Kateřina Nováková, DiS.  

 

 

9. Vlastní hodnocení školy  
Žáci jsou vedeni k sebehodnocení ve všech předmětech a to ústní i písemnou formou. Podněty od 
vyučujících získávám během každodenního setkávání a také na pracovních poradách. Zabývám se 
všemi podněty od rodičů. Probíhají kontrolní i vzájemné hospitace.  
 

10. Výsledky proběhlých kontrol 
10.1. Kontrola SZA 
Při kontrole Státního zemského archivu byly zjištěny tři nedostatky. Již byla přijata opatření k jejich 
odstranění.  
10.2. Kontrola KHS – Škola – budova, družina  
Při kontrole Krajské hygienické stanice byly zjištěny čtyři nedostatky, z nichž 3 byly již odstraněny. 
Čtvrtý požadavek se týká výměny parketových podlah – nad finanční možnosti školy.  
10.3. Kontrola KHS – Školní jídelna 
Při kontrole Krajské hygienické stanice byly zjištěny dva nedostatky, oba byly již odstraněny.  
KHS rovněž doporučuje co nejdříve vyměnit stávající trojpec na pečení buchet.  
10.4. Kontrola KHS – MŠ Bohdalice – budova + kontrola proočkovanosti 
Při kontrole proočkovanosti nebylo nalezeno pochybení.  
Při kontrole Krajské hygienické stanice byly zjištěny tři nedostatky, všechny byly již odstraněny.  
 

11. Spolupráce s dalšími organizacemi  
11.1. Spolupráce s rodiči:  

 Školská rada 

 Třídní schůzky, konzultace 

 Školní akce pro rodiče 
11.2. Další organizace:  

 Obec Bohdalice-Pavlovice 

 TJ Sokol Bohdalice 

 Obec Kozlany 

 Obec Kučerov 

 MAS Vyškovsko 

 OPPP Vyškov 

 další OPPP a SPC 

 Regionální muzeum Tomáše E. Müllera v Bohdalicích 

 Knihovna Bučovice 

 MŠ Bohdalice, MŠ Kučerov 

 Středisko výchovné péče Help me 

 Policie ČR, OSPOD Vyškov, OSPOD Bučovice 
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12. Probíhající a získané granty  
 
12.1. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.  
Dotace na projekt s názvem: „Zvýšení efektivity společného vzdělávání v ZŠ, MŠ a ŠD“.  
Cílem projektu je zvýšení efektivity společného vzdělávání dětí a žáků, osobnostně profesní rozvoj 
pedagogů, podpora extrakurikurálních aktivit a spolupráce s rodiči dětí a žáků. 
 
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2018 
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2020 
Celková suma: 1 219 503,00 Kč 
 
12.2. Ovoce do škol, SZIF 
Cílem projektu je zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení 
spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotní stav mladé 
populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Žákům 
ZŠ jsou poskytovány výše jmenované produkty 1 x týdně.  
 
12.3. Mléko do školy, SZIF 
Program mléko do školy podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a zdravém stravování. 
Působí také osvětově. Tento projekt je uskutečněn pod záštitou a s finanční podporou Evropské 
unie a České republiky, kdy hlavním cílem projektu je podpořit spotřebu mléka a mléčných výrobků 
u dětí a mládeže. Žákům ZŠ jsou poskytovány výše jmenované produkty 1 x týdně. 
 
12.4. MŠMT, Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 
Dotace na dopravu žáků na plavání. 
Celková suma: 25 530,00 Kč 
 
12.5. UP Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 
příspěvku 
Dotace na Pomocného pracovníka údržby budov – paní n  
Suma: 15 000 Kč/měsíc 
 

13. Technické a prostředkové možnosti  
13.1. ICT vybavení 
Pro výuku informatiky žáků naší školy slouží odborná učebna vybavená počítači zapojených do 
školní sítě LAN. Zapojení počítačů v učebně informatiky poskytuje žákům i přístup na INTERNET, 
kde mohou sledovat nejnovější trendy a vyhledávat výukové materiály. Pedagogický sbor je vhodně 
motivován k rozumnému využívání ICT techniky v kombinaci s klasickou výukou. K přípravě 
pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání slouží také několik pracovních stanic 
vybavených tiskárnami. 
 
V počítačové učebně je 14 žákovských počítačů. Počítače jsou vybaveny aplikacemi pro práci na 
běžných kancelářských úkonech, programy pro práci s multimédii, zejména fotografiemi a jinou 
grafikou. Učebna je taktéž vybavena interaktivní tabulí s ozvučením a barevnou tiskárnou. Ostatní 
učebny jsou vybaveny počítačem a datovým projektorem pro lepší názornost výuky. 
 
V tomto školním roce bylo zakoupeno 20 nových notebooků a 10 tabletů z fondů EU. Tato zařízení 
slouží především pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů. Zakoupené notebooky obsahují 
nejnovější operační systém Windows a programové vybavení odpovídající současným trendům. 
Žáci tak mohou pracovat s moderní technikou ve svých kmenových třídách. K pohodlnější práci 
s notebooky a tablety také přispívá WiFI signál, který pokrývá téměř celou budovu ZŠ.  
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Zaměstnanci školy využívají také programy odborného zaměření jako je elektronický informační 
systém Edookit nebo program pro vedení účetnictví Gordic. Pro bezpečnější práci na internetu 
disponuje škola blokací přístupu na vybrané www stránky. 
 
Priority pro nejbližší období: 

Podpora zavádění moderních vyučovacích metod do vyučování, metodické vedení pedagogů k 
využití prostředků ICT ve výuce. 
Podpora vzdělávání učitelů v této oblasti. 
 
13.2. Opravy a rekonstrukce ve školním roce 2018/2019 

 Rekonstrukce fasády a výměna oken v pravé zadní části budovy 

 Výměna topení v učebnách M+F a Aj 

 Výmalba učeben 4. a 5. třídy, jídelny 

 Rekonstrukce výdejního okénka v jídelně 

 Vytvoření nové kanceláře vedoucí školní jídelny 

 Rekonstrukce rozhlasů 

 Výměna osvětlení v dílnách  

 Výměna starých magnetických zelených tabulí za nové bílé a keramické 
 

14. Propagace a PR školy  
Škola má moderní a průběžně aktualizované webové stránky. O své činnosti také informuje 
pomocí veřejné nástěnky a na nástěnkách umístěných ve škole.  
O významnějších akcích informuje také ve Vyškovském deníku.  
V minulém školním roce bylo ve spolupráci s žáky vytvořeno nové školní logo. Naleznete jej na 
první stránce výroční zprávy.  
 

15. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 
Sb. 
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění jednotného 

postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 8. 11. 1999 

v platném znění. 

 

A/ Celkový počet písemných žádostí o informace  

0 
B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace  

0 
C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace  

0 
D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona  

0 
E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v ředitelně školy  

0 
 

 













 


