ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSLAVANY,
okres BRNO-VENKOV
HLAVNÍ 43, 664 12 OSLAVANY

VÝROČNÍ
ZPRÁVA
o činnosti školy

školní rok 2017/2018

Část I.

Základní charakteristika školy
a) Název školy:

Základní škola Oslavany, okres Brno-venkov

Adresa školy:

Hlavní 850/43, 664 12 Oslavany, Česká republika

Právní forma:

příspěvková organizace

IČO:

49 459 619

Zřizovatel školy:

Město Oslavany, okres Brno-venkov,
náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany

Ředitel školy:

PhDr. Ivan Kocáb, Sadová 10, 664 12 Oslavany

Součásti školy:

škola je úplná s 1. a 2. stupněm a školní jídelnou

telefon:

+420 546 423 224

e-mail:

zsoslavany@seznam.cz

www stránky:

http://zs-oslavany.selfnet.cz

Školní rok
2017/2018

Počet tříd

Počet ročníků

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

12
8
20

5
4
9

(stav k 30. 9. 2017)

Průměrný počet žáků
na třídu

267
203
470

22,3
25,4
23,5

Počet žáků

b) Celkový počet žáků v 1. ročníku (stav k 30. 9. 2017): 58
c) Průměrný počet žáků na jednoho učitele celkem za celou školu: 15,5
d) Školská rada působí v souladu s platnými právními předpisy. Pro třetí funkční období ji
tvoří:
 Mgr. Ivana Samlíková a Petr Jirásek (zástupci rodičů žáků)
 Vít Aldorf a Ing. Svatopluk Staněk (zástupci zřizovatele)
 Mgr. Ivana Vognarová a Mgr. Petr Horák (zástupci pedagogických pracovníků)
e) Odborová organizace není při škole zřízena.
f) Hospodaření školy je popsáno ve výroční zprávě o hospodaření za rok 2017, která je
součástí této výroční zprávy.

g) Vzdělávací program školy:
Název vzdělávacího programu

platnost

v ročníku

Školní vzdělávací program
ZŠ Oslavany – „Naše škola“

ze dne 18. 6. 2009

1. – 9.

h) Zařízení školního stravování:
Typ
jídelny
Úplná
školní
jídelna

Počet strávníků k 31. 10. 2017:
Děti
mateřské školy

Žáci
základní školy

Zaměstnanci
ZŠ + školní
důchodci

Ostatní

Celkem

obědy

svačiny

obědy

svačiny

obědy

obědy

obědy

svačiny

165

165

325

-

60

-

550

165

i) Celková kapacita školy a jejích součástí byla s účinností od 1. ledna 2002 stanovena
takto:
 základní škola – 650 žáků
 školní jídelna – 550 strávníků
j) Mimoškolní zájmovou činnost zabezpečuje Dům dětí a mládeže a školní družina
Oslavany. Škola spolupracuje s obecně prospěšnou společností při škole, dále Kulturním
a informačním střediskem Oslavany, Základní uměleckou školou Oslavany, Mateřskou
školou DUHA Oslavany a dalšími organizacemi. Škola má zřízeno školní poradenské
pracoviště se zaměřením na vytváření podmínek a realizaci vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami.

Část II.

Žáci a zaměstnanci školy
1. Počet žáků k 30. 9. 2017: 470 (230 chlapců a 240 dívek), jedná se o žáky z Oslavan,
Padochova, Nové Vsi, Čučic, Biskoupek, Ivančic, Neslovic a Zbýšova. V průběhu
školního roku ze školy přestoupil 6 žáků na jinou školu a 1 žák se naopak do školy
přihlásil, takže celkový počet žáků ve škole na konci školního roku 2017/2018 byl 465.

1. Zaměstnanci:
a) Fyzický počet zaměstnanců: 57
 32 učitelů
 8 asistentů pedagoga




8 správních zaměstnanců
9 zaměstnanců šk. jídelny

b) Přepočtený počet zaměstnanců podle velikosti úvazku – 49,1
 30,3 učitelů
 7,2 správních zaměstnanců
 4,3 asistentů pedagoga
 7,3 zaměstnanců šk. jídelny
Ředitel školy:
Zástupce ředitele:
Vedoucí učitelka I. stupně:
Výchovný poradce:
Speciální pedagog:
Školní psycholog:
Metodik prevence:

PhDr. Ivan Kocáb
Mgr. Petr Horák
Mgr. Daniela Urbanová
PaedDr. Jitka Kyseláková
Mgr. Jarmila Šíblová
Mgr. Irena Jordánková
Mgr. Gabriela Chrástová

c) Jednotlivé třídy, třídní učitelé a počty žáků k 30. 9. 2017:
Třída
I. A
I. B
I. C
II. A
II. B
II. C
III. A
III. B
IV. A
IV. B
V. A
V. B
VI. A
VI. B
VII. A
VII. B
VIII. A
VIII. B
IX. A
IX. B

Třídní učitel / učitelka
Mgr. Marie Štěpanovská
Mgr. Iva Kavalcová
Mgr. Petra Navrátilová
Mgr. Pavlína Horáková
Mgr. Zdeňka Kyseláková
Mgr. Magda Houserová
Mgr. Ivana Vognarová
Mgr. Jiří Vognar ml.
Mgr. Jarmila Aldorfová
Mgr. Daniela Urbanová
Mgr. Dita Bachová
Mgr. Jarmila Šíblová
Ing. Zdeňka Musilová
Mgr. Irena Pavlíková
Mgr. Irena Jordánková
Mgr. Miluše Čudanová
Mgr. Ludmila Burešová
Mgr. Jiří Vognar
Mgr. Vladimíra Hrdličková
Mgr. Monika Janošíková

Počet
žáků
19
22
17
22
22
17
28
28
26
25
20
21
31
30
27
29
21
23
19
23

d) Netřídní učitelé:
Ing. Zbyněk Aldorf, PhD.
Mgr. Vladimíra Dědičová
Mgr. Zdeňka Dvořáková
Mgr. Petr Horák
Mgr. Marcela Husárová
Mgr. Gabriela Chrástová

PhDr. Ivan Kocáb
PaedDr. Jitka Kyseláková
Mgr. Hana Minaříková
Mgr. Olga Novosádová
Mgr. Dana Poláková
Mgr. Barbora Šíblová

e) Asistenti pedagoga:
Helena Pokorná (v 1.A)
Petra Křížová (v 2.A)
Andrea Čechová (v 2.C)
Eva Machová (v 3.A)

Bc. Dagmar Brunclíková (v 4.B)
Lucie Musilová (v 5.B)
Marcela Procházková (v 7.B)
Bc. Andrea Hrušková (v 9.A)

f) Ekonomka školy:
Dana Koudelná

g) Správce počítačové sítě:
Ing. Zbyněk Aldorf, PhD.

h) Správní zaměstnanci:
školník:
Zdeněk Žalud
uklízečky:
Jarmila Fraňková
Dana Horká
Dana Juříčková
Svatava Macháčková
Jarmila Mannová

Školní jídelna:
vedoucí ŠJ:
vedoucí kuchař:
kuchařky:

pomocná kuchařka:
administrativa:

Anna Krontorádová
Mojmír Malý
Jana Nováčková
Simona Novotná
Zdenka Samlíková
Ivona Stehlíková
Lucie Žaludová
Daniela Straková
Dana Horká

i) Správce sportovního areálu:
Daniela Straková
2. Odborná a pedagogická způsobilost učitelů podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (je uváděn přepočtený počet / fyzický počet):
Celkový počet
pedagogů
Z toho odborně kvalifikovaných
podle zákona č. 563/2004 Sb.

30,3 / 32
28,9 / 30

95,4 % / 94 %

3. Ve školním roce 2017/2018 nenastoupil na školu žádný absolvent VŠ s odbornou
kvalifikací.
4. Ve školním roce 2017/2018 nastoupil na školu 1 nový učitel s odbornou kvalifikací.
5. Ve školním roce 2017/2018 neodešel ze školy do starobního důchodu žádný učitel.

6. Počet provozních (nepedagogických) pracovníků školy:
Fyzické osoby

8

Přepočtení na plně zaměstnané

7,2

7. Počet pracovníků školní jídelny:
Fyzické osoby

9

Přepočtení na plně zaměstnané

7,3

8. Věková struktura pedagogických pracovníků:
Věk

Učitelé a asistenti pedagoga
Muži
Ženy

do 35 let

1

5

35 – 50 let

2

16

nad 50 let

2

14

Celkem

5

35

9. Věková struktura provozních zaměstnanců a zaměstnanců školní jídelny:
Věk

Muži

Ženy

do 35 let

0

1

35 – 50 let

2

5

nad 50 let

1

8

Celkem

3

14

10. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy:






































29. 8. 2017 – seminář pro učitele Aj (Husárová)
30. 8. 2017 – seminář pro učitele Aj (Husárová)
30. 8. – 1. 9. 2017 – seminář pro učitele Tv Tělo Olomouc (Pavlíková)
8. 9. 2017 – konference učitelů Aj (Husárová)
15. – 17. 9. 2017 – seminář učitelů Vv (Dědičová)
18. 9. 2017 – seminář učitelů v rámci projektu o finanční gramotnosti (Aldorfová,
Janošíková, Šíblová B. a Šíblová J.)
12. 10. 2017 – seminář učitelů Př (Musilová, Pavlíková)
12. – 14. 10. 2017 kongres o sexuální výchově (Čudanová, Urbanová, Šíblová J.)
6. a 7. 10. 2017 – kurz Základy mentorských dovedností (Kocáb)
12. 10. 2017 – kurz Základy práce s Big Shot (Dědičová, Vognarová, Štěpanovská,
Bachová, Kyseláková Z., Horáková, Houserová, Šíblová B.)
13. 10. 2017 – studium pro školní metodiky prevence (Chrástová)
19. 10. 2017 – seminář v Zoo Hodonín (Pavlíková)
19. 10. 2017 – schůzka výchovných poradců (Kyseláková J.)
20. 10. 2017 – kurz keramiky v DDM Oslavany (Dědičová, Šíblová B.)
3. 11. 2017 – studium pro školní metodiky prevence (Chrástová)
10. 11. 2017 – studium pro školní metodiky prevence (Chrástová)
13. 11. 2017 – ekologická konference (Musilová, Pavlíková)
20. 11. 2017 – seminář učitelů v rámci projektu o finanční gramotnosti (Aldorfová,
Janošíková, Šíblová B. a Šíblová J.)
24. 11. 2017 – studium pro školní metodiky prevence (Chrástová)
25. – 26. 11. 2017 – seminář pro učitele Vv (Dědičová)
27. 11. 2017 – seminář pro učitele Př (Musilová)
5. 12. 2017 – seminář pro učitele Př (Musilová, Pavlíková)
8. a 9. 12. 2017 – kurz Základy mentorských dovedností (Kocáb)
15. 12. 2017 – studium pro školní metodiky prevence (Chrástová)
12. 1. 2018 – seminář o netradiční výuce M v 1. ročníku (Bachová)
25. 1. 2018 – seminář o asistovaném a jiném styku dítěte (Dvořáková)
29. 1. 2018 – schůzka ohledně realizace nařízení Evropské komise o nakládání s osobními
údaji GDPR (Horák)
16. 2. 2018 – studium pro školní metodiky prevence (Chrástová)
19. 2. 2018 – seminář učitelů v rámci projektu o finanční gramotnosti (Aldorfová,
Janošíková, Šíblová B. a Šíblová J.)
24. 2. 2018 – seminář pro učitele Aj (Husárová)
9. 3. 2018 – studium pro školní metodiky prevence (Chrástová)
23. 3. 2018 – studium pro školní metodiky prevence (Chrástová)
6. 4. 2018 – studium pro školní metodiky prevence (Chrástová)
9. 4. 2018 – seminář o finanční gramotnosti (Aldorfová, Janošíková, Šíblová J.,
Šíblová B.)
11. 4. 2018 – schůzka ředitelů v rámci projektu MAP OPR Ivančice (Kocáb)
13. 4. 2018 – studium pro školní metodiky prevence (Chrástová)
20. – 22. 4. 2018 – seminář pro učitele Vv (Dědičová)







27. 4. 2018 – studium pro školní metodiky prevence (Chrástová)
10. 5. 2018 – schůzka výchovných poradců (Kyseláková J.)
21. 5. 2018 – seminář o finanční gramotnosti (Aldorfová, Janošíková, Šíblová J.
a Šíblová B.)
22. 5. 2018 – poznávací exkurze do Rakouska pro učitele Př (Musilová, Pavlíková)
12. 6. 2018 – schůzka v rámci projektu Polygram v SŠ DOS M. Krumlov (Horák,
Horáková, Kocáb)

11. Škola nemá romského asistenta, má 8 asistentů pedagoga.

Část III.

Výsledky výchovy a vzdělávání
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků k 30. 6. 2018:
(stav k 30. 6. 2018)

Prospělo
s vyznamenáním

1.

57

57

2.

61

55

6

3.

56

50

6

4.

48

39

9

5.

40

25

15

Celkem
za I. st.

262

226 (86%)

36 (14%)

6.

61

26

33

2

7.

56

24

30

2

8.

44

19

25

9.

42

20

22

Celkem
za II. st.

203

89 (44%)

110 (54%)

4 (2%)

Celkem
za školu

465

315 (68%)

146 (31%)

4 (1%)

Ročník

Počet žáků

Prospělo

Neprospělo

2. Snížený stupeň z chování – 2. pololetí:
Stupeň chování

Počet

Procento z počtu
všech žáků školy

2

2

0,4

3

0

0

3. Ve školním roce 2017/2018 nebyla u žáků zaznamenána neomluvená absence.
4. Škola ve školním roce 2017/2018 nerealizovala vzdělávání mimořádně nadaných
žáků ve smyslu vyhlášky č. 73/2005 Sb., § 12 - 14.
5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu:
Gymnázia

Školní rok
2017/2018

4 leté

6 leté

8 leté

8

0

2

Počty
přijatých žáků

SOŠ

SOU

Konzervatoř

20

13

1

6. Počet absolventů ZŠ
Ročník

Počet žáků

9. ročník

42

Nižší ročníky

1

Celkem

43

Část IV.

Poradenské služby v základní škole
1. Údaje o pracovnících školy
a) počty
fyzický počet

kvalifikace, specializace

dosažené vzdělání

výchovný poradce

1

vých. poradenství

VŠ

školní metodik prevence

1

sociální pedagogika,
specializační kurzy

VŠ

úvazek

kvalifikace, specializace

dosažené vzdělání

školní psycholog

0,23

odborná psychologie

VŠ

školní speciální pedagog

0,5

speciální pedagogika

VŠ

b) věková struktura
do 35 let

35 – 50 let

nad 50 let
1

výchovný poradce
školní metodik prevence

1

školní psycholog

1
1

školní speciální pedagog

c) další vzdělávání poradenských pracovníků:
výchovný poradce:
 semináře pořádané pro výchovné poradce různými vzdělávacími institucemi v rámci
dalšího vzdělávání pedagogů (viz přehled o dalším vzdělávání)
školní metodik prevence:
 semináře pro školní metodiky prevence pořádané zejména Pedagogicko-psychologickou
poradnou Brno (viz přehled o dalším vzdělávání)
speciální pedagog, školní psycholog:
 semináře o reedukaci poruch učení a pracovní setkání a konzultace s pracovníky
pedagogicko-psychologických poraden a speciálních pedagogických center (viz přehled
o dalším vzdělávání)
2. Individuální integrace
Ve školním roce 2017/2018 integrovala škola celkem 45 žáků. Cílem individuální integrace
je zajišťovat účinnou individuální péči a odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. Těmto žákům jsou poskytnuta podle § 16 školského
zákona k naplnění jejich vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání jejich práv na
rovnoprávném základě s ostatními podpůrná opatření. V osmi třídách pomáhal individuální
péči zajišťovat také asistent pedagoga.

Část V.

Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2017/2018 nebyla ve škole provedena ze strany České školní inspekce inspekční
činnost. ZŠ Oslavany se i v tomto školním roce zúčastnila inspekčního elektronického zjišťování
(INEZ), realizovaného v souladu s § 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

Část VI.

Rozhodnutí ředitele školy
Rozhodnutí ředitele školy:

počet

počet odvolání

o odkladu povinné školní docházky podle § 37

5

0

o dodatečném odložení povinné školní docházky podle § 37

0

0

o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího
plánu podle § 18

45

0

o přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46

52

0

o přestupu žáka na jinou školu podle § 49

24

0

Počet dětí přihlášených do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 byl 62, do 1. ročníku pak
nastoupilo 58 dětí.
Počet dětí přihlášených do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 byl 52, do 1. ročníku by jich
mělo nastoupit 48.

Část VII.

Další údaje o škole
a) Mimoškolní aktivity:
Stravovací služby
Školní jídelna je součástí základní školy a zajišťuje stravovací služby pro žáky školy
a závodní stravování pro zaměstnance základní školy. Stravovací služby poskytuje rovněž
Mateřské škole DUHA Oslavany, zaměstnancům Domu dětí a mládeže Oslavany
a Základní umělecké škole Oslavany. Ve školní jídelně se připravují nejen obědy, ale také
svačiny pro děti MŠ.
Ve školní jídelně se stravuje 69% žáků základní školy, jejich počet má vzrůstající tendenci.
Pro všechny stravované jídelna nabízí výběr ze dvou hlavních jídel. S kvalitou poskytovaných
stravovacích služeb jsou strávníci dlouhodobě velmi spokojeni. Se zřizovatelem školy
spolupracujeme na dalším zkvalitňovaní úrovně školního stravování a reagujeme na podněty
strávníků.
Vzhledem k očekávanému nárůstu strávníků přestává stávající kapacita školní jídelny
vyhovovat. Proto zřizovatel školy přistoupil k rozsáhlé rekonstrukci školní kuchyně tak, aby
mohla být kapacita navýšena o 150-200 jídel. Rekonstrukce proběhla v období letních prázdnin
a vyžádala si velké finanční náklady. Výsledkem jsou zmodernizované prostory vybavené novou
technologií, která umožní očekávané navýšení kapacity a přinese další zkvalitnění
poskytovaných stravovacích služeb.
Škola realizovala projekt „školní mléko“ a žáci tak měli celý rok možnost odběru dotovaného
mléka a mléčných výrobků prostřednictvím dvou automatů umístěných v obou školních
budovách. Naše škola je zapojena také do projektu „ovoce do škol“ a všichni žáci školy tak
mohli pravidelně a zdarma konzumovat čerstvé ovoce a zeleninu.
K velké spokojenosti žáků i zaměstnanců fungoval několik let ve škole školní bufet, který
nabídku stravovacích služeb vhodně doplňoval. Z důvodu legislativních změn bufet ukončil svoji

činnost k 1. lednu 2017. Pokud dojde k očekávané úpravě „pamlskové“ vyhlášky, budeme
usilovat o opětovném zřízení školního bufetu.

Plavecký a lyžařský výcvik, ozdravné pobyty
V rámci výuky plavání absolvovali žáci 3. a 4. tříd v 2. pololetí školního roku plavecký
výcvikový kurz. Pro žáky 3. tříd byl plavecký výcvik realizován v Plavecké škole v Nové Vsi,
4. ročník měl plavání v Plavecké škole v Třebíči.
V letošním školním roce jsme využili nabídku DDM a ŠD Oslavany a zájemcům z řad žáků
4. tříd jsme umožnili zimní týdenní ozdravný pobyt na horách. Na konci školního roku pak
prožili žáci 5.A, 5.B a 7.B týden uprostřed krásné přírody v areálu Lamberk.
Zájemci o lyžování měli i letos možnost zúčastnit se lyžařských zájezdů pořádaných DDM
a ŠD Oslavany.
Exkurze a výlety
Ve školním roce 2017/2018 připravili učitelé pro své žáky mnoho zajímavých poznávacích
exkurzí a výletů, které vhodným způsobem navazují na realizovaný školní vzdělávací program:
 13. 9. 2017 – 8.A – návštěva výstavy obrazů ze sbírky Medy Mládkové na zámku
v Moravském Krumlově (Dědičová)
 18. 9. 2017 – 4.A a 4.B – exkurze Mohelenská step a výstava obrazů B. Svobody Ivančice
(Aldorfová, Urbanová, Dědičová)
 21. 9. 2017 – 8.B – návštěva výstavy obrazů ze sbírky Medy Mládkové na zámku
v Moravském Krumlově (Dědičová)
 27. 9. 2017 – 6.A a 6.B – mineralogická exkurze v Předklášteří a výstava ovoce
a zeleniny Pernštejn (Musilová, Pavlíková, Dědičová)
 11. 10. 2017 – 8.A a 8.B – návštěva výstavy obrazů B. Svobody Ivančice (Dědičová)
 17. 10. 2017 – 7.B a 9.A – návštěva výstavy obrazů B. Svobody Ivančice (Dědičová)
 19. 10. 2017 – 9.B – návštěva výstavy obrazů B. Svobody Ivančice (Dědičová)
 6. 11. 2017 – 6.A a 6.B – exkurze v Zoo Hodonín s výukovým programem (Musilová,
Pavlíková)
 15. 11. 2017 – 9.A – exkurze mineralogie Brno (Musilová)
 21. 11. 2017 – exkurze ve strojírenské firmě Metaldyne pro žáky 9. tříd a jejich rodiče
(Horák, Kocáb)
 19. 10. 2017 – 9.B – návštěva výstavy obrazů B. Svobody Ivančice (Dědičová)
 6. 11. 2017 – 6.A a 6.B – exkurze v Zoo Hodonín s výukovým programem (Musilová,
Pavlíková)
 15. 11. 2017 – 9.A – exkurze mineralogie Brno (Musilová)
 21. 11. 2017 – exkurze ve strojírenské firmě Metaldyne pro žáky 9. tříd a jejich rodiče
(Horák, Kocáb)
 23. 11. 2017 – výukový program v místní knihovně (Vognarová)
 24. 11. 2017 – 5.A a 5.B – návštěva v zábavním parku Bruno Family v Brně (Bachová,
Šíblová J.)
 24. 11. 2017 – žáci 2. stupně – exkurze vánoční Vídeň (Musilová, Pavlíková, Dědičová,
Hrdličková, Poláková)
 28. 11. 2017 – 9.B – exkurze mineralogie Brno (Musilová)
 8. 12. 2017 – žáci 5. tříd a 2. stupně – exkurze vánoční Vídeň (Janošíková, Šíblová J.)
 14. 12. 2017 – výukový program v místní knihovně (Vognarová)







































14. 12. 2017 – žáci 2. stupně – exkurze v SOŠ Rajhrad a návštěva vánoční výstavy
(Musilová, Pavlíková)
14. 12. 2017 – 7.A a 8.B – exkurze vánoční Brno (Jordánková, Vognar)
15. 12. 2017 – 7.B a 9.B – exkurze vánoční Brno (Čudanová, Janošíková)
18. 12. 2017 – 4. ročník – návštěva výstavy v okresním muzeu v Ivančicích (Dědičová,
Aldorfová, Urbanová)
21. 12. 2017 – 6.B – exkurze Ivančice (Pavlíková)
22. 12. 2017 – 5.B – exkurze Ivančice (Šíblová J.a B.)
4. 1. 2018 – exkurze ve strojírenské firmě ST-OS Strojírna Oslavany pro žáky 9. tříd
a jejich rodiče (Horák, Kocáb)
25. 1. 2018 – 4. ročník – návštěva v Planetáriu Brno (Aldorfová, Urbanová)
30. 1. 2018 – 1. ročník – návštěva zábavního parku Wikyland Brno (Štěpanovská,
Kavalcová, Navrátilová)
1. 2. 2018 – 6. ročník – exkurze VIDA Brno (Musilová, Pavlíková)
15. 2. 2018 – 8.B exkurze Brno – Mendel, čajovna (Musilová, Pavlíková)
9. 3. 2018 – 9. ročník – exkurze Vodní dílo Dalešice a Jaderná elektrárna Dukovany
(Poláková, Hrdličková)
11. 1. 2018 – výukový program v místní knihovně (Vognarová)
23. 1. 2018 – výukový program v místní knihovně (Vognarová)
22. 2. 2018 – 8.A – návštěva výstavy v Moravské galerii Brno (Burešová, Dědičová)
21. 3. 2018 – 8.A, 9.A – návštěva filmového představení v rámci festivalu Jeden svět
(Hrdličková, Musilová)
9. 3. 2018 – 9. ročník – exkurze Vodní dílo Dalešice a Jaderná elektrárna Dukovany
(Poláková, Hrdličková)
13. 3. 2018 – 8.A – návštěva výstavy v Moravské galerii Brno (Burešová, Dědičová)
21. 3. 2018 – 8.A, 9.A – návštěva filmového představení v rámci festivalu Jeden svět
(Hrdličková, Musilová)
21. 3. 2018 –8.A a 9.A – návštěva filmového představení v rámci festivalu Jeden svět
(Musilová, Hrdličková)
23. 3. 2018 – 2. stupeň – exkurze velikonoční Vídeň (Musilová)
28. 3. 2018 – 6.A – exkurze v Technickém muzeu Brno (Musilová)
5. 4. 2018 – výukový program v místní knihovně (Vognarová)
11. 4. 2018 – 2. ročník – exkurze technické muzeum Brno (Horáková, Kyseláková Z.,
Houserová)
13. 4. 2018 – 3. ročník – návštěva v Planetáriu Brno (Vognarová, Vognar Jr.)
19. 4. 2018 – exkurze kroužku Kameňák – Dolní Bory (Horák)
3. 5. 2018 – výukový program v místní knihovně (Vognarová)
9. – 13. 5. 2018 – exkurze žáků 2. stupně do Maďarska a Slovinska (Janošíková, Kocáb)
16. 5. 2018 – 8.B – exkurze Brno (Musilová)
18. 5. 2018 – 4.A návštěva u soudu v Brně (Aldorfová)
18. 5. 2018 – 6.A a 6.B – exkurze Vídeň (Musilová, Pavlíková)
25. 5. 2018 – 4.A a 4.B – návštěva vystoupení v Divadle B. Polívky v Brně (Aldorfová,
Urbanová)
28. 5. 2018 – 8.B – návštěva u včelařky (Poláková)
30. 5. 2018 – 1. ročník – návštěva Zoo koutku v Biskoupkách (Štěpanovská, Kavalcová,
Navrátilová)
30. 5. 2018 – 8.A – návštěva soukromé SŠ zemědělské v Pozďatíně (Burešová,
Kyseláková J.)
30. 5. 2018 – 7.A – návštěva zábavního parku Permonium Oslavany (Jordánková)
4. 6. 2018 – 2.C – pěší turistika Čučice, návštěva u včelařky (Houserová)












4. – 6. 6. 2018 – 9.A – poznávací exkurze Strážnice (Hrdličková, Musilová)
11. 6. 2018 – 9.A – návštěva u včelařky (Hrdličková)
12. 6. 2018 – 8.B – exkurze Brno, návštěva výstavy o kosmonautice (Poláková)
14. 6. 2018 – 2.A, 2.B, 2.C – exkurze Veveří (Horáková, Kyseláková Z., Houserová)
14. 6. 2018 – výukový program v místní knihovně (Vognarová)
14. 6. 2018 – 3.B – pěší turistika v okolí Oslavan (Vognar Jr.)
15. 6. 2018 – 9.B – exkurze Hatě (Janošíková, Čudanová)
19. 6. 2018 – 7.A a 8.B – exkurze Znojmo a Hatě (Jordánková, Vognar)
20. 6. 2018 – 3.A – pěší turistika v okolí Oslavan (Vognarová)
20. 6. 2018 – 5.A – pěší turistika v okolí Oslavan a noc ve škole (Bachová)

b) Soutěže, přehlídky, projekty:
Ve školním roce 2017/2018 se uskutečnilo mnoho různorodých soutěží, účastnili se jich také
naši žáci a dosáhli několika velmi pěkných úspěchů:
 7. – 9. 9. 2017 – republikové finále OVOV v Brně (Horáková). Naši školu letos
reprezentovala v kategorii jednotlivců Julie Samlíková (8.A) a umístila se v první
polovině startovního pole.
 22. 9. 2017 – soutěž v kopané žáků – 3. místo v okrskovém kole (Vognar)
 11. 10. 2017 – soutěž žáky 8. a 9. tříd Přírodovědný Klokan 2017 (Pavlíková)
 11. 10. 2017 – Den přírodních věd – soutěž v Zoo Brno, umístění družstev v první
čtvrtině (Musilová)
 30. 10. 2017 – florbal mladší žáci – vítězství v okrskovém kole a postup do okresního
finále, zde 6. místo (Vognar)
 6. 11. 2017 – florbal starší žáci – vítězství v okrskovém kole a postup do okresního finále,
zde 5. místo (Vognar)
 7. 12. 2017 – okrskové kolo soutěže ve florbalu žáků 1. stupně – 4. místo (Vognar)
 23. 1. 2018 – atletická soutěž Olympijský víceboj žáků (Horáková)
 1. 3. 2018 – soutěž v minipřehazované – vítězství v okrsku a postup do okresního kola,
kde družstvo obsadilo 2. místo (Vognar)
 13. 3. 2018 – soutěž v sálové kopané – 2. místo (Vognar)
 15. 3. 2018 – vědomostní soutěž žáků 2. stupně Rubikon – 2. místo v oblastním kole
(Chrástová)
 16. 3. 2018 – 2. – 9. ročník – mezinárodní matematická soutěž Klokan 2018 (učitelé
1. stupně + Janošíková, Horák)
 27. 3. 2018 – pěvecká soutěž žáků 1. stupně (Urbanová)
 28. 3. 2018 – regionální pěvecká soutěž Já, písnička v ZŠ Zastávka (Novosádová)
 duben 2018 – Pythagoriáda – matematická soutěž žáků 6. až 8. tříd (Janošíková,
Poláková, Horák)
 10. 4. 2018 – soutěž žáků 1. stupně ve vybíjené (Vognar) – 5. místo
 20. 4. 2018 – recitační soutěž žáků 1. stupně (Bachová)
 24. 4. 2018 – okresní kolo soutěže OVOV (Horáková)
 27. 4. 2018 – McDonald´s Cup – soutěž v kopané žáků 1. stupně (Vognar)
 11. 5. 2018 – oblastní kolo dopravní soutěže (Horák, Horáková, Žalud) – 3. a 4. místo
družstvo mladších žáků a 1. a 2. místo pro starší žáky
 22. 5. 2018 – okresní kolo dopravní soutěže (Horák, Horáková, Žalud) – v obou
kategoriích 2. místo
 31. 5. 2018 – krajské kolo soutěže Odznak všestrannosti (Horáková) – družstvo 5. místo,
jednotlivci na stupních vítězů – 1. místo J. Samlíková (8.A) – přímý postup do
republikového finále



5. 6. 2018 – organizace a účast na soutěži Atletický trojboj (Vognar, Vogna Jr.,
Horáková, Aldorf) – 3. místo

c) Další školní akce:
Ve školním roce 2017/2018 proběhlo mnoho dalších doprovodných akcí, jejichž následující
výčet dokresluje, jak pestrý byl školní život v uplynulých 12 měsících:
 17. 9. 2017 – dopravní hřiště pro veřejnost (DDM, Žalud)
 19. 9. 2017 – fotografování žáků 1. tříd
 20. 9. 2017 – výuka dopravní výchovy pro 4.B (DDM Oslavany)
 21. 9. 2017 – výuka dopravní výchovy pro 4.A (DDM Oslavany)
 26. 9. 2017 – fotografování žáků s podzimní tematikou
 8. 10. 2017 – dopravní hřiště pro veřejnost (DDM, Žalud)
 16. 10. 2017 – výukový vzdělávací program o dospívání pro dívky 7. tříd (Čudanová)
 30. 10. 2017 – 8.B – ukázka aranžování květin z Květinářství Hrbek (Musilová)
 7. 11. 2017 – výukový program v místní knihovně pro 2. ročník (Horáková, Kyseláková
Z., Houserová)
 9. 11. 2017 – výukový program v místní knihovně pro 1. ročník (Štěpanovská,
Kavalcová, Navrátilová)
 10. 11. 2017 – 1. – 9. ročník – přehlídka vítězů pěvecké soutěže žáků Lyra 2017
 21. 11. 2017 – divadelní představení Čertování s podzimem pro žáky 1. ročníku
(Štěpanovská, Kavalcová, Navrátilová)
 23. 11. 2017 – 2. ročník – pohádka O líné babičce v divadle Radost v Brně (Horáková,
Kyseláková, Z., Houserová)
 29. 11. 2017 – fotografování žáků se zimní a vánoční tematikou
 30. 11. 2017 – výukový program pro žáky 5. tříd v místní knihovně (Bachová, Šíblová J.)
 3. 12. 2017 – adventní vystoupení žáků 5.A při rozsvěcení vánočního stromu na náměstí
13. prosince (Bachová)
 4. 12. 2017 – mikulášská nadílka ve škole
 8. 12. 2017 – pohádka Já, padouch 3 v místním kině pro žáky 2. - 5. tříd
 12. 12. 2017 – Vánoce ve škole
 13. 12. 2017 – návštěva v SŠ DOS Moravský Krumlov – zahájení projektu POLYGRAM
(Horák, Kocáb)
 9. 1. 2018 – 6.B – beseda s kurátorkou Bc. Kloparovou z OSPOD MÚ Ivančice
(Chrástová)
 11. 1. 2018 – 5.A – výukový program v místní knihovně (Bachová)
 11. 1. 2018 – 6.A – beseda s kurátorkou Bc. Kloparovou z OSPOD MÚ Ivančice
(Musilová)
 11. 1. 2018 – 9. ročník – exkurze v SŠ DOS Moravský Krumlov (Horák, Hrdličková)
 12. 1. 2018 – školní ples
 22. 1. 2018 – projektový den s rodilou mluvčí v rámci výuky angličtiny žáků 2. stupně
(Husárová)
 12. 2. 2018 – 4. ročník – návštěva v místní knihovně (Aldorfová, Urbanová)
 15. 2. 2018 - 2. ročník – návštěva v místní knihovně (Horáková, Kyseláková Z.,
Houserová)
 20. 2. 2018 – 2. stupeň – beseda s Mgr. Karlem Kocůrkem o Austrálii (Husárová)
 7. 3. 2018 – 2. stupeň – divadelní představení Věra v Redutě Brno (Hrdličková)





































8. 3. 2018 – 8. ročník – výukový program o hororové literatuře v místní knihovně
(Burešová, Kyseláková J.)
19. 3. 2018 – projektový den s rodilou mluvčí v rámci výuky angličtiny žáků 1. a 2.
stupně (Husárová)
21. 3. 2018 – zahajuje plavecký kurz žáků 3. tříd v Nové Vsi – 10 lekcí do 23. 5. 2018
(Vognarová, Vognar)
4. 4. a 5. 4. 2018 – návštěva předškoláků z MŠ DUHA v 1. třídách (Horák)
6. 4. 2018 – konzultace se SPC Brno Sekaninova v rámci realizace podpůrných opatření u
žáků se SVP
10. 4. 2018 – fotografování ke Dni matek
10. 4., 11. 4., 17. 4. a 18. 4. 2018 – předškolák – přípravka pro budoucí prvňáčky
(Bachová, Houserová)
12. 4. 2018 – byla zahájena výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti (DDM)
16. 4. 2018 – projektový den s rodilou mluvčí v rámci výuky angličtiny žáků 1. stupně
(Husárová)
19. 4. 2018 – projektový den s rodilou mluvčí v rámci výuky angličtiny žáků obou stupńů
(Husárová)
19. 4. 2018 – 6.A a 6.B – preventivní program Mgr. Hofmana (Chrástová)
20. 4. 2018 – 4.A – výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti (DDM, Aldorfová)
22. 4. 2018 – „Strom republiky“ – výtvarná prezentace a vystoupení žáků (Horák, Kocáb)
23. 4. 2018 – 4.B – výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti (DDM, Urbanová)
23. a 24. 4. 2018 – zápis dětí do 1. ročníku
24. 4. 2018 – 7.A a 7.B – preventivní program Mgr. Hofmana (Chrástová)
26. 4. 2018 – 5. a 6. ročník – vystoupení taneční skupiny Mighty Shake v Rosicích
26. 4. 2018 – 2. ročník – výukový program v knihovně (Horáková, Kyseláková Z.,
Houserová)
30. 4. 2018 – byl zahájen plavecký kurz žáků 4. ročníku – každé pondělí do 25. 6. 2018
(Aldorfová, Urbanová)
2. 5. 2018 – 8.B – projektový den v SŠ DOS M. Krumlov (Horák, Vognar)
10. 5. 2018 – projektový den s rodilou mluvčí v rámci výuky angličtiny žáků 2. stupně
(Husárová)
17. 5. 2018 – projektový den s rodilou mluvčí v rámci výuky angličtiny žáků 2. stupně
(Husárová)
23. 5. 2018 – konzultace s PPP Brno v rámci realizace podpůrných opatření u žáků se
SVP
24. 5. 2018 – 8.A a 8.B – preventivní program Mgr. Hofmana (Chrástová)
24. a 25. 5. 2018 – fotografování žáků
28. 5. až 1. 6. 2018 – 5.A a 5.B – pobyt žáků v přírodě v areálu Lamberk v Březníku
(Bachová, Šíblová J.)
31. 5. 2018 – 9.A a 9.B – preventivní program Mgr. Hofmana (Chrástová)
31. 5. 2018 – 2. ročník – výukový program v knihovně (Kyseláková Z., Houserová)
červen 2018 – realizace projektu Deváťáci v Permoniu (Horák)
4. 6. až 8. 6. 2018 – 7.B – pobyt žáků v přírodě v areálu Lamberk v Březníku (Čudanová,
Šíblová J.)
5. 6. 2018 – 8.B – návštěva úřadu práce (Kyseláková J., Vognar)
6. 6. 2018 – schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
7. 6. 2018 – 1. ročník – pasování na čtenáře místní knihovny (Štěpanovská, Kavalcová,
Navrátilová)
12. 6. 2018 – 8.A – návštěva úřadu práce (Kyseláková J., Burešová)
16. 6. 2018 – festival Mikroregionu Ivančicko – prezentace výtvarných prací žáků
(Dědičová)

Výše uvedený výčet exkurzí, soutěží, projektů a dalších školních aktivit teď doplňují podrobnější
informace o některých z nich. V průběhu školních roku jsme tyto informace prezentovali
v časopise OKNO a na webových stránkách školy:
Republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů
I letos měla naše škola zastoupení na republikovém finále soutěže Odznak všestrannosti
olympijských vítězů. Toto finále se uskutečnilo v Brně od 7. do 9. září 2017. Žákyně naší školy
Julie Samlíková z 8.A získala pěkné umístění na předních místech. Děkujeme za vzornou
reprezentaci školy a blahopřejeme k dosaženým výkonům.
Mgr. Pavlína Horáková
Přírodovědný Klokan 2017
Ve středu 11. října 2017 proběhla na naší škole již tradiční soutěž Přírodovědný Klokan
v kategorii Kadet. Žáci řešili 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie a zeměpisu.
Obtížnost otázek byla ohodnocena třemi, čtyřmi a pěti body. Své znalosti a vědomosti si přišlo
ověřit 16 žáků z osmých a devátých tříd. Vítězkou se stala Anežka Küfhaberová ze 9.A, která
získala 56 bodů. Druhé místo obsadil Tomáš Sedláček z 8.B s 53 body a třetí místo obsadila
děvčata Aneta Komárková z 8.A a Aneta Kratochvílová z 8.B se shodným počtem 51 bodů.
Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným žákům děkujeme za hojnou účast v soutěži.
Mgr. Irena Pavlíková
Den přírodních věd v Zoo Brno
Naši žáci se poprvé zúčastnili soutěže Den přírodních věd, kterou pořádá Zoo Brno pro základní
školy a víceletá gymnázia.
V pěkném prostředí zoologické zahrady procházeli žáci šesti stanovišti, kde vyslechli krátké
přednášky. Potom zodpovídali nelehké otázky z chemie, fyziky a biologie.
Soutěžilo 97 družstev z 35 škol. Dvě družstva z naší školy skončila v první čtvrtině. Vzhledem
k náročnosti soutěže a velké konkurenci z víceletých gymnázií se jedná o velmi pěkný výsledek.
Poděkování za vzornou reprezentaci školy si zaslouží: Zdeněk Sigmund, Pavel Priehoda,
Ludmila Horáková, Rostislav Bukovský, Natálie Husáková, Petra Flekalová, Andrea Marazková,
Valerie Tlustošová a Lucie Zaklová.
Ing. Zdeňka Musilová

Okrskové kolo mladších žáků ve florbalu
V úterý 31. 10. 2017 se v Městské hale v Ivančicích konalo okrskové kolo mladších žáků ve
florbalu. Družstvo naší školy složené z žáků 6. a 7. tříd všechny své zápasy vyhrálo a z 1. místa
postoupilo do okresního finále do Pohořelic.
Mgr. Jiří Vognar

Okrskové kolo ve florbalu
6. listopadu 2017 se ve sportovní hale v Ivančicích uskutečnilo okrskové kolo ve florbalu starších
žáků. Tým naší školy složený z žáků 8. a 9. tříd všechny své zápasy vyhrál a podobně jako
mladší žáci postoupil do okresního finále.
Zápasy:
Skupina: ZŠ Oslavany – Gymnázium Židlochovice 5:0 ZŠ Oslavany – ZŠ TGM Ivančice 7:1
Semifinále: ZŠ Oslavany – ZŠ Dolní Kounice 9:1
Finále: ZŠ Oslavany - ZŠ TGM Ivančice 5:1
Mgr. Jiří Vognar
Okresní kolo ve florbalu
V úterý 7. listopadu se konalo v Pohořelicích okresní kolo ve florbale mladších žáků. Šest
nejlepších týmů okresu Brno – venkov se utkalo o postup do krajského finále. Družstvo naší
školy bylo nalosováno do skupiny společně s Gymnáziem Židlochovice a ZŠ Újezd u Brna. Při
stejném počtu bodů jsme kvůli horšímu skóre bohužel ze skupiny nepostoupili. Ve zkráceném
utkání o 5. místo jsme podlehli domácím Pohořelicím.
Postup do okresu je pěkným úspěchem. Utkali jsme se zde s týmy, které měly ve své středu vždy
několik hráčů, kteří se florbalu věnují závodně. Naši hráči získali cenné zkušenosti, které určitě
zužitkují v příštích letech. Všichni prokázali svou šikovnost a výborné předpoklady pro tuto hru.
Vždyť v okrsku jsme svým soupeřům ve třech utkáních nadělili 18 branek a inkasovali pouze 3.
Proto patří všem hráčům poděkování za vzornou reprezentaci školy.
Výsledky:
Skupina: ZŠ Oslavany – ZŠ Újezd 2:1
ZŠ Oslavany – G. Židlochovice 0:4
G. Židlochovice - ZŠ Újezd 0:4
o 5. místo: ZŠ Oslavany – ZŠ Pohořelice 0:2
Hráči: Jan Petrák, Jakub Hrubeš, Adam Neugebauer, Kryštof Werner, Vojtěch Schmid, Viktor
Jirásek, Lukáš Volf, Jan Křípal, Filip Krahula, Tomáš Horák, Tadeáš Horký
Mgr. Jiří Vognar
Soutěž ve šplhu
V listopadu 2017 se uskutečnila na 1. stupni soutěž ve šplhu. Za každou třídu bojovali nejhbitější
zástupci, které vydatně povzbuzovali jejich spolužáci. Všichni byli odměněni malou pozorností
a vítězové i diplomy.
Žáci 1. ročníku:
1. Josef Brázda 1.C 5,45
2. Ondřej Neugebauer 1.B 5,84
3. Marek Nemrava 1.C 7,4
3. Ondřej Sigmund 1.A 7,4
5. Václav Krpec 1.B 7,54
6. Martin Svoboda 1.A 8,7
7. Jan Nečas 1.C 10,09
Žáci 2. ročníku:
1. Antonín Savara 2.A 4,72
2. Tomáš Savara 2.A 5,28
3. Michal Konečný 2.C 5,33
4. Marty Mašek 2.A 5,4

8. Lukáš Novotný 1.A 10,8
9. Dan Husák 1.B 14
1. Karolína Olaru 1.A 13,95
2. Karolína Husáková 1.B 15,08
3. Karolína Krahulová 1.A 16,44
4. Eliška Macková 1.A

5. Michal Jakubů 2.C 5,63
6. Ondřej Ošmera 2.C 6,04
7. Mathias Pape 2.A 6,25
8. Marek Krejčí 2.B 6,7

9. Marek Bulín 2.A 6,92
10. Štěpán Čapka 2.B 7,5
11. Adam Viktorin 2.B 7,51
12. David Spěvák 2.C 8,4
1. Tereza Knotková 2.A 5,28
2. Lucie Sigmundová 2.C 5,34
3. Valerie Podloucká 2.A 5,44

4. Aneta Pospíchalová 2.B 5,58
5. Šarlota Holáňová 2.A 6
6. Erika Syslová 2.C 6,37
7. Vanesa Musilová 2.A 6,96
8. Hermína Pavlíčková 2.C 7,12
9. Ema Hošková 2.C 7,49
10. Martina Juříčková 2.B 7,86

Žáci 3. ročníku:
1. Martin Paška 3.A 3,66
1. David Robotka 3.A 4,67
2. Matěj Huczmann 3.B 5,14
3. Daniel Misař 3.B 5,38
4. Josef Krpec 3.B 5,49
5. Martin Polák 3.B 6,28
6. Tomáš Michálek 3.A 6,76
1. Martina Valentová 3.A 4,22

2. Adriana Olaru 3.A 4,79
3. Gabriela Kepáková 3.A 4,82
4. Karolína Kolářová 3.B 4,84
5. Adéla Navrátilová 3.A 5,26
6. Barbora Hrabánková 3.A 5,37
7. Adéla Nečasová 3.B 5,5
8. Sára Samlíková 3.B 5,98

Žáci 4. ročníku:
1. Bartoloměj Neumann 4.B 4,56
2. Maxim Toman 4.B 8,07
3. Vojtěch Polák 4.B 8,09
4. Antonín Šaman 4.A 8,47
5. Jindřich Horníček 4.A 8,61
6. Šimon Musil 4.A 8,74
7. Marek Skoupý 4.B 9,91
8. Lukáš Dostál 4.A 11,52
1. Daniela Schmidová 4.A 5,4

2. Gabriela Blatná 4.A 5,83
3. Denisa Uhrová 4.A 8,14
4. Linda Opplová 4.A 8,45
5. Barbora Dubšíková 4.A 8,47
6. Natálie Horáková 4.B 8,8
7. Denisa Chmelová 4.A 10,16
8. Daniela Valentová 4.B 10,34
9. Zuzana Viktorinová 4.B 10,91
10. Sára Kuglerová 4.B 13,35

Žáci 5. ročníku:
1. Tomáš Vymyslický 5. A 4,83
2. David Rauš 5.B 5,07
3. Pavel Králíček 5. A 5,85
4. Jakub Sedláček 5. B 6.64
5. Viktor Řezáč 5. B 6,71
6. Martin Paška 3. A 6,99
7. Michal Hudeček 5. B 7,68
8. Roman Petrovič 5. A 7,91
1. Anna Savarová 5. B 5,3

2. Tereza Zelinková 5. A 5,71
3. Barbora Sobotková 5. B 6,4
4. Nataša Burešová 5. B 6,71
5. Eva Burešová 5. B 7,33
6. Karolína Zámečníková 5. B 8,17
7. Linda Slončíková 5.B 8,53
8. Michaela Večeřová 5.B 8,58
9. Štěpánka Procházková 5. A 11,6
10. Eliška Rosendorfová 5.A 11,81

Mgr. Pavlína Horáková

Vánoce ve škole
V úterý 12. 12. 2017 se mnoho návštěvníků přišlo do školy svátečně naladit a nechat se
inspirovat vánoční výzdobou.
Ve vánočních výtvarných dílnách se vyráběly vánoční dekorace ve spolupráci s firmou OPTYS
a tradičním hitem byly sypané mandaly paní Markovičové.

Byla připravena široká nabídka a prodej dárkových předmětů, ponožek, šperků, bižuterie,
keramiky, hraček, květin a dalšího zboží vhodného jako vánoční dárky. Své zboží ve škole letos
představili paní Naděžda Drápalová, pan Josef Šíbl a paní Dědičová z Oslavan, paní Leitnerová
z Ketkovic, pan Prokop z Třebíče, své zastoupení tu mělo i Květinářství pana Hrbka z Ivančic.
Letos poprvé a určitě ne naposledy jsme přivítali pracovníky ze Zámečku Střelice, kteří přestavili
krásné výrobky klientů s mentálním postižením ze sociálně-terapeutických dílen. Proběhla
ukázka práce kovářů, stolařů a kuchařů ze Střední školy dopravy, obchodu a služeb Moravský
Krumlov. Zpestřením programu bylo zcela jistě vánoční občerstvení. Vynikající byla ryba
s bramborovým salátem z Moravské bašty Oslavany stejně jako ve školní jídelně připravená
gulášová polévka a vánočka. Nechyběl ani punč a ukázka svátečního občerstvení v učebně
vaření. Ve školní čajovně pak byla navozena sváteční pohoda nad šálky různých čajů. Atmosféru
Vánoc také příjemně dokreslilo vystoupení skupiny Naživo. Žáci 5.A si připravili autorské
představení nazvané Vánoční překvapení. Vyvrcholením odpoledne bylo již tradiční hudební,
pěvecké a taneční vystoupení žáků naší školy v tělocvičně za hojné účasti rodičů a prarodičů
i široké veřejnosti. Velké uznání a poděkování patří všem, kteří se na přípravě a zdárném
průběhu celé akce podíleli.
PhDr. Ivan Kocáb
Dvě zajímavé exkurze - Metaldyne AAM Oslavany a ST-OS Strojírna Oslavany
Exkurze METALDYNE AAM OSLAVANY Pro rodiče a žáky 9. ročníku naší školy připravil
závod Metaldyne AAM ve Zbýšově exkurzi v rámci volby povolání.
V úvodní komentované prezentaci pana Adama se žáci dozvěděli základní informace o firmě
Metaldyne AAM jako o velkém zaměstnavateli v našem regionu. Jeho hlavním výrobním
programem je již po dvě desetiletí lisování za studena a obrábění součástek zejména pro
automobilový průmysl.
Zajímavé byly i informace o předpokladech a požadavcích, které firma vyžaduje od budoucích
zaměstnanců. Žákům nabízí možnost firemních stipendijních programů, které umožňují získat
měsíční kapesné až 3 000 Kč při vyučení nebo studiu v preferovaných technických oborech.
Potom následovala nejzajímavější část programu - exkurze přímo do výrobních prostor
zbýšovského závodu. Žáci společně s rodiči tak mohli na vlastní oči vidět pracovní prostředí
závodu i zázemí pro zaměstnance. Exkurze žáky velmi zaujala, zajímali se o platové podmínky
i nabídku benefitů pro zaměstnance.
Druhá exkurze proběhla ve firmě ST-OS STROJÍRNA OSLAVANY. Také jejím cílem bylo, aby
žáci s rodiči ještě před tím, než začnou společně vybírat vhodnou střední školu nebo učiliště, měli
možnost získat všechny potřebné informace o možnostech profesního uplatnění a získání
finanční a kariérové jistoty strojírenského závodu v blízkosti bydliště. V rámci exkurze paní
Hermanová a Mgr. Singerová seznámily zúčastněné s výhodami a benefity, které nabízejí žákům
už v průběhu studia. Představily stručně historii firmy a pečlivě zrekonstruovaného areálu, jehož
součástí je i Permonium, zábavní park s příběhem. Předveden byl rovněž výrobní program, jehož
nedílnou součástí je výroba tlumičů i vlastní patentované konstrukce, nacházející uplatnění
zejména u kolejových vozidel. Byly prezentovány moderní výrobní prostory i jednotlivé části
výrobního programu. Zajímavé informace byly o flexibilním odměňování a sladění pracovních
podmínek s životním stylem. Nedílnou a také nejzajímavější částí exkurze byla samotná návštěva
výrobních prostor a diskuse se zaměstnanci. Na závěr pan Vévoda doplnil informace k projektu
Deváťáci v Permoniu. Žáci a rodiče, kteří se obou exkurzí zúčastnili, využili možnosti získat
cenné informace pro správný výběr střední školy nebo učiliště a současně si mohli nabídky obou
firem porovnat.
PhDr. Ivan Kocáb a Mgr. Petr Horák

Ples ZŠ Oslavany
V pátek 12. 1. 2018 proběhl již jubilejní 20. ročník plesu školy. Ples byl slavnostně zahájen
ředitelem školy PhDr. Kocábem. Pak se již režie v tradičním, ničím nerušeném plesovém rytmu,
ujala brněnská skupina The Box. Hosté se opět „protancovali“ večerem v příjemné plesové
atmosféře.
Součástí plesu byla soutěž o ceny, která díky rodičům žáků, místním firmám a podnikatelům byla
opravdu bohatá. Zejména ceny do hlavního slosování od našich stálých partnerů byly velmi
hodnotné.
Ještě jednou všem zúčastněným, rodičům žáků, zaměstnancům, firmám a podnikatelům, kteří
jakoukoli formou přispěli na školní ples, děkujeme. Výtěžek plesu bude použit na pořízení
krytého stání pro jízdní kola žáků. Již nyní si Vás dovoluji pozvat na příští 21. školní ples, který
se uskuteční v první polovině ledna 2019.
PhDr. Ivan Kocáb a Mgr. Petr Horák
Halový pětiboj
V úterý 23. ledna se v Brně konal Halový pětiboj odznaku všestrannosti.
V silné konkurenci 20 škol z celé Moravy a Pardubického kraje se naše škola umístila na velmi
pěkném 4. místě. Z Jihomoravských škol bychom byli dokonce druzí.
Naše družstvo tvořili: Julie Samlíková, Ludmila Horáková, Barbora Novotná, Adéla
Ondráčková, Adam Neugebauer, Jan Kocáb, Viktor Jirásek a Jakub Sedláček. Z jednotlivců se
dařilo Julii Samlíkové a Jakubu Sedláčkovi, kteří obsadili 4. místo a nejlepšího umístění dosáhl
Adam Neugebauer, který si odváží stříbrnou medaili za 2. místo. Všem dětem blahopřejeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Pavlína Horáková

Přednáška o Austrálii
Po asi tříleté pauze naši školu opět navštívil pan Mgr. Karel Kocůrek, tentokrát se svými
cestovatelskými zážitky z Austrálie.
Během jedné vyučovací hodiny žáci navštívili Severní teritorium a město Darwin, prodírali se
tropickým pralesem, krmili krokodýly, přátelili se s klokany nebo pomáhali holandským
cestovatelům ve vyprahlé australské poušti. Jejich cestovatelské dobrodružství končilo na jihu
Austrálie ve městě Melbourne, a protože přednáška byla vedena převážně v anglickém jazyce,
někteří žáci zažili určitě i dobrodružství jazykové.
Mgr. Marcela Husárová
Minipřehazovaná
Ve čtvrtek 8. března se konalo v Pohořelicích okresní finále v minipřehazované žáků 5. tříd.
Družstvo složené z žáků 5.A a 5.B se na tento závěrečný turnaj kvalifikovalo po vítězství v
okrskovém kole v Ivančicích. V Pohořelicích se našemu družstvu opět dařilo. Po obětavém
výkonu všech hráčů jsme po třech vítězstvích a jedné velmi těsné porážce od Tišnova obsadili
velmi pěkné druhé místo. Všem hráčům patří poděkování za reprezentaci školy. Hráči: Pavel
Králíček, Mirek Paleček, Aleš Hanák, Dan Martinů, David Málek, Jakub Čapka a Jakub
Sedláček
Mgr. Jiří Vognar

Rubikon
Ve čtvrtek 15. 3. 2018 se družstvo naší školy ve složení Andrea Marazková, Jana Treuová,
Kateřina Šufeislová, Lukáš Galda a Ivo Dubšík zúčastnilo oblastního kola vědomostní soutěže
RUBIKON.
Tato soutěž je zaměřená na prevenci proti sázení a na znalost našich zákonů. Náš tým se úspěšně
probojoval všemi koly. Postupně si žáci vyzkoušeli, jestli je dobré v životě sázet na náhodu
a učili se, jak se správně rozhodovat.
Umístili jsme se na 2. místě a kromě krásných cen jsme si odnesli spoustu skvělých zážitků.
Mgr. Gabriela Chrástová
Dějepisná olympiáda
V letošním školním roce byla zaměřena i olympiáda z dějepisu na kulaté výročí vzniku
Československa. Učivo o 1. republice jsme probírali v prvním pololetí, proto nic nebránilo tomu,
aby se žáci devátého ročníku zapojili a vyzkoušeli si úroveň znalostí aktuálního charakteru. Byly
vybrány otázky, které skutečně všichni žáci mohli najít v sešitě a učebnici. Dějiny politické,
kulturní, ale i se zaměřením ekonomickým byly do úkolů začleněny zajímavým způsobem a děti
se s těmito informacemi mohly setkat nejenom v hodinách dějepisu, ale i literatury, občanské
výchovy, hudební výchovy a zeměpisu, o to překvapující jsou výsledky.
1. místo: Zdeněk Sigmund 9.A 31 bodů
2. místo: Kateřina Horáková 9.B 28 bodů a Gabriela Horká 9.B 28 bodů
3.místo: Petr Doležal 9.B 26 bodů, Klára Doležalová 9.B 26 bodů, Hana Zezuláková 9.B 26 bodů
Soutěž připravila Mgr. Ludmila Burešová, vyučující dějepisu
Pěvecká soutěž
V úterý 27. března se v ZŠ Oslavany na 1. stupni uskutečnila soutěž v sólovém zpěvu. Zazněly
písně lidové i umělé. Soutěžící byli pečlivě připraveni a měli své písně nazkoušeny v doprovodu
klavíru, na který hrála paní učitelka Jindra Kovandová. O přestávce byl ze všech soutěžících
úžasný pěvecký sbor. Porota měla těžkou práci. Dopadlo to takhle:
1. ročník:
1. Eliška Horká I.C, Jaroušek Müller I.C
2. Daniela Vágnerová I. A, Anežka Šiflová I.B
3. Adam Navrátil I.B, Natálie Sedláčková I. C
2. ročník
1. Šarlota Holáňová II.A, Lukáš Sobotka II.B
2. Vanesa Musilová II.A, Anna Rosendorfová II.C
3. Eva Hrbková II.A, Marianna Hančilová II.B
3. ročník
1. Terezie Prchalová III.B, Kateřina Křípalová III.B
2. Viktorie Prchalová III.B
3. Lenka Valachová III.A, Vojtěch Adam III. A
4. ročník
1. Kateřina Knotková IV.B
2. Lucie Koníčková IV.B, Markéta Kračmarová IV. A
3. Gabriela Blatná IV.A
5. ročník
1. Barbora Sobotková V.B
2. Kateřina Bačová V.A, Karolína Lněničková V.B

3. Štěpánka Procházková V.A
Mgr. Daniela Urbanová
Hodiny anglického jazyka s rodilým mluvčím
Ve školním roce 2017/2018 se naší škole podařilo zrealizovat tematickou výuku angličtiny
vedenou rodilým mluvčím. Naši žáci lektorku z jazykové školy Alrete Ivančice přivítali
s nadšením. Lekce v anglickém jazyce byly velmi pěkně připravené a všichni žáci druhého
stupně, kteří se dosud projektu zúčastnili, byli během hodin aktivní a komunikativní. Do této
doby proběhly již dva tematické dny, lednový termín byl zaměřený na zimní sporty a březnový
na slovní zásobu a zvyky Velikonoc. V blízké době připravujeme další projektové dny, ve
kterých by rodilá mluvčí navštívila také žáky prvního stupně.
Mgr. Marcela Husárová
Odznak všestrannosti
V úterý 26. 4. 2018 se v Ivančicích konalo Okresní kolo odznaku všestrannosti. Soutěž probíhala
ve sportovní hale. Děti soutěžily v pěti disciplínách: trojskok, hod medicinbalem, kliky, švihadlo,
dribling. Za své výkony získávaly body, které se sčítaly.
Naši školu reprezentovalo 23 dětí a 17 z nich vybojovalo medaili. Soutěžily osmičlenné týmy,
ale probíhala i soutěž jednotlivců rozdělených do kategorií podle roku narození.
Tým:
1. místo: Ludmila Horáková, Julie Samlíková, Barbora Novotná, Adéla Ondráčková, Adam
Neugebauer, Jan Kocáb, Viktor Jirásek, Jakub Sedláček
Jednotlivci:
1. místo: Julie Samlíková, Barbora Novotná, Linda Slončíková, Jindřich Horníček, Jakub
Sedláček, Adam Neugebauer
2. místo: Ludmila Horáková, Michala Večeřová, Vojtěch Adam, Gabriela Blatná
3. místo: Viktor Jirásek, Luboš Budín, Viktor Řezáč, Adéla Savarová, Daniela Schmidová
Mnozí si vybojovali postup do krajského kola, které se uskuteční 31. května v Brně. Všem dětem
děkuji za bojovnost a blahopřeji k získaným medailím.
Podrobné výsledky naleznete na stránkách Sazka olympijský víceboj.
Mgr. Pavlína Horáková
Krajské kolo odznaku všestrannosti
Koncem května se v Brně konalo krajské kolo odznaku všestrannosti. Účast si vítězstvím
v okresním kole vybojovalo nejen družstvo, ale i medailisté v soutěži jednotlivců.
Děti soutěžily v šesti disciplínách: 60m, skok daleký, hod kriketovým míčkem, 2 minuty lehsedy, 2 minuty shyby na šikmé lavičce a závěrečný běh na 1km. Za výkony získávaly body, které
se sčítaly.
Družstvo ve složení Julie Samlíková, Ludmila Horáková, Barbora Novotná, Linda Slončíková,
Adam Neugebauer, Jan Kocáb, Vojtěch Adam a Jakub Sedláček obsadilo velmi pěkné 5. místo.
Mezi jednotlivci jsme dokonce byli několikrát na stupních vítězů. Bronz získal Jakub Sedláček
a Adam Neugebauer, stříbrnou medaili vybojovala Ludmila Horáková a zlatou Julie Samlíková,
která si tímto zajistila i přímý postup na podzimní republikové finále.
Mgr. Horáková Pavlína

Exkurze v Maďarsku, Slovinsku a Rakousku
Ve dnech 9. – 12. 5. 2018 jsme ve spolupráci s brněnskou cestovní kanceláří Porta Optima
připravili pro žáky školy zajímavou poznávací exkurzi do Maďarska, Slovinska a Rakouska.
Exkurze začala celodenní prohlídkou Budapešti. Nejprve nás čekala ranní zastávka na centrální
tržnici, následoval Gellértův vrch s pevností, Hradní vrch (Hradní palác, středověké uličky, Stará
radnice, kostel sv. Matyáše) Rybářská bašta s nezapomenutelnou vyhlídkou na město. Svou
monumentálností pak všechny zaujal Parlament, dále Státní opera, Alžbětin most, Markétin
ostrov. Zajímavá byla také prohlídka Baziliky sv. Štěpána – jsou zde uloženy ostatky sv.
Štěpána.
V podvečerních hodinách proběhl přejezd do Slovinska do Moravských Toplic a následovala
celodenní návštěva termálního aquaparku TERME 3000.
Na zpáteční cestě přes Rakousko jsme ještě zvládli zastávku v soukromé čokoládovně Zotter.
Zdařilá exkurze byla umocněna nádherným slunečným počasím a všem se moc líbila.
Děkujeme paní PhDr. Jolaně Kubíkové z cestovní kanceláře Porta Optima za přípravu a realizaci
této exkurze.
PhDr. Ivan Kocáb
Charitativní projekty
Květinový den
Liga proti rakovině Praha uspořádala i letos v květnu veřejnou celonárodní sbírku Český den
proti rakovině. Nabízely se tradiční žluté kytičky ozdobené barevnou stužkou, společně
s letáčkem, ve kterém Liga oslovuje všechny lidi s upozorněním na nádorová onemocnění.
Účelem sbírky byla nádorová prevence, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podpora
onkologické výchovy, výzkumu a vybavenosti onkologických pracovišť.
Život dětem
Prodejem předmětů s logem Život dětem jsme přispěli částkou 7 535 Kč na pomoc dětem se
závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů. Ze
získaných prostředků jsou pořízeny rehabilitační a kompenzační pomůcky, dále zdravotnický
materiál, speciální výživa, rehabilitační pobyty apod.
Pesos
Cílem organizace je snaha o zlepšení podmínek v útulcích a záchranných stanicích pro opuštěná,
týraná a handicapovaná zvířata. Získává finance na konkrétní projekty útulků, azylů a depozit,
která pečují o nechtěná zvířata. Zajištuje finance na stavbu kotců, na veterinární péči a krmivo
pro psy. Prodejem předmětů s logem PESOS jsme získali částku 3 750 Kč.
Mgr. Barbora Šíblová
Dopravní soutěž mladých cyklistů
V květnu proběhlo okresní finále dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěžily čtyřčlenné týmy.
Děti plnily tyto disciplíny – test z pravidel silničního provozu, test z první pomoci, práce
s mapou, jízda zručnosti a jízda po dopravním hřišti. Vyhrál tým s nejmenším počtem trestných
bodů. Naše škola měla po vítězství v oblastním kole zastoupení v obou kategoriích. Mladší
družstvo ve složení Vojtěch Adam, Jindřich Horníček, Barbora Dubšíková a Linda Opplová

obsadilo druhé místo. Družstvo starších žáků ve složení Tomáš Sedláček, Michal Vejvoda,
Kateřina Šufeislová a Denisa Vejvodová skončilo taky na druhém místě.
Věřím, že získané vědomosti a dovednosti využijí děti i ve skutečném silničním provozu.
Mgr. Pavlína Horáková

Projekt v Permoniu Oslavany
V průběhu měsíců květen a červen 2018 proběhl ve vzdělávacím centru Strojírny Oslavany
společný projekt Základní školy Oslavany a zábavního parku Permonium. Projekt navazoval na
školní vzdělávací program a byl zaměřen na vybrané žáky posledních ročníků základní školy,
kteří si mohli zkusit zvládnout pod vedením zkušených pedagogických pracovníků práci
instruktora-juniora v Permonium teamu. Jejich činnost spočívala v pomoci dětem prvních
a druhých tříd, kteří se zapojují do interaktivní hry Magic permon I. level.
Cílem projektu bylo umožnit budoucím studentům středních škol - gymnázií, cestovního ruchu,
pedagogiky, zdravotnictví, apod. získání potřebných dovedností jako je komunikace, týmová
spolupráce, odpovědnost za vítězství, samostatnost a rozhodování.
Instruktoři-junioři museli být schopni poradit dětem v tříčlenném až pětičlenném týmu s úkoly
určenými pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy, užít si s nimi zábavu na jednotlivých atrakcích
parku a dovést je až do vítězného konce, spočívajícího ve virtuálním setkání s permonem v místě
zvaném Šachthala.
Projekt probíhal v areálu Permonia Oslavany a byl podpořen motivační odměnou pro žáky.
Zapojením do projektu „Deváťáci v Permoniu“ získali žáci možnost pokračovat v prázdninové
brigádě jako řádný člen Permonia teamu.
Děkujeme PhDr. Lubasové za realizaci společného projektu a těšíme se na další spolupráci.
PhDr. Ivan Kocáb a Mgr. Petr Horák
d) Spolupráce školy s dalšími subjekty:
Základní umělecká škola Oslavany
Úspěšně pokračovala spolupráce se Základní uměleckou školou Oslavany. Žáci školy
navštívili výstavu výtvarného oboru ZUŠ v Dělnickém domě. Paní učitelka Jindra Kovandová
pravidelně doprovází žáky 1. stupně při školním kole pěvecké soutěže.
Mateřská škola DUHA Oslavany
Předškoláci z mateřských škol navštívili prvňáčky a měli tak možnost seznámit se s prostředím
základní školy. Pozorně sledovali práci v hodině, sami si vyzkoušeli, jak probíhá výuka na
úkolech, které pro ně připravily paní učitelky z prvních tříd. Předškoláci také předvedli, jak jsou
na školu již připraveni a co se už v mateřské škole naučili. Na závěr si vzájemně předali drobné
dárečky.
V rámci další přípravy předškoláků jsme realizovali ve spolupráci s MŠ DUHA projekt
edukativně-stimulační skupin „Předškolák“. Do projektu se zapojily paní učitelky Mgr. Dita
Bachová a Mgr. Magda Houserová. Tato „přípravka“ má usnadnit přechod z MŠ do ZŠ a je
zaměřena na rozvoj schopností potřebných pro budoucí zvládání nároků 1. třídy ZŠ. Rodiče tak

mohou vidět své dítě při práci pod vedením pedagoga, vidí, v čem je úspěšné nebo naopak. Mají
možnost srovnání s jinými dětmi. Všichni se také seznámí s prostředím třídy a školy.
Dům dětí a mládeže a Školní družina Oslavany
Spolupráce školy a DDM a ŠD pokračovala v oblasti využívání tělocvičny, školního sportovního
areálu a dopravního hřiště pro sportovní a pohybové aktivity dětí ve volném čase. Obě
organizace úzce spolupracují zejména v oblasti dopravní výchovy, využívání dopravního hřiště
a při organizaci dopravních soutěží.
Škola pravidelně navštěvuje různé akce DDM a ŠD, letos pokračovala spolupráce realizací
keramických dílen, kdy si žáci školy vytvořili přímo v DDM zdařilé keramické výtvory.
Spolupráce byla letos doplněna o projekty pobytů žáků na horách a v přírodě.
Městská knihovna
Úspěšně pokračovala spolupráce s Městskou knihovnou Oslavany, uskutečnily se návštěvy
žáků školy přímo v knihovně a proběhly zde také různé soutěže, autorská čtení, zajímavé
výukové programy o autorech a literárních dílech. Všechny tyto aktivity měly za cíl prohloubit
zájem dětí o četbu. Osvědčily se pravidelné návštěvy žáků 1. stupně v místní knihovně.
Okolní mateřské a základní školy
Spolupráce s okolními školami se rozvíjí zejména v oblasti různých soutěží, žáci školy se
pravidelně zapojují do různých sportovních soutěží pořádaných těmito školami.
Školy z širokého okolí využívají již pravidelně možnosti realizovat dopravní výchovu svých žáků
na dopravním hřišti ZŠ Oslavany, a toto hřiště tak naplňuje svoji funkci v celém regionu.
Důležité jsou rovněž vzájemné konzultace výukových, výchovných a provozních problémů na
úrovni ředitelů nejbližších škol.
Obecně prospěšná společnost
Důležitá je spolupráce školy s obecně prospěšnou společností, která při škole působí a již
několik let organizačně i materiálně pomáhá se zajišťováním různých aktivit. Pravidelně jsou
organizovány sběry léčivých rostlin, šípků, pomerančové kůry, starého papíru, PET lahví
a nápojových kartonů. Společnost připravuje tradiční školní ples, zprostředkovává žákům
výhodný nákup sešitů a výkresů apod. Obrací se rovněž na podnikatelské subjekty a rodiče žáků
s žádostí o finanční a věcné dary. Tímto způsobem získává finanční prostředky, které jsou pak
věnovány na učební pomůcky, školní potřeby, na zlepšení prostředí ve škole a v jejím celém
areálu, na odměny žákům, příspěvky na dopravu a exkurze pro žáky apod.
Ve školním roce 2017/2018 pokračovala spolupráce školy s místními organizacemi, které se ve
své činnosti orientují na děti a mládež. Spolupracujeme např. s Vlastivědným spolkem RosickoOslavanska, Junákem, Tělovýchovnou jednotou, Sokolem, Sborem dobrovolných hasičů,
spolky Katolický dům a Lidový dům a dalšími organizacemi. Nabízíme a propagujeme jejich
akce na nástěnkách a ve školním rozhlase a podporujeme zapojení žáků i zaměstnanců školy
v těchto subjektech.
e) Školská rada
Školská rada působila v souladu s platnými právními předpisy. Podle svého schváleného
jednacího řádu projednala a schválila všechny zásadní dokumenty související s činností školy.

f) Podíl žáků a zaměstnanců školy na životě ve městě
Spolupráce se zřizovatelem školy probíhá v konstruktivním duchu a výrazným způsobem
přispívá k dalšímu zkvalitnění a rozvoji výchovně vzdělávací činnosti školy. Zaměstnanci školy
působí v zastupitelstvu města a v odborných komisích rady města.
Škola spolupracuje při různých společenských a kulturních akcí pořádaných místním kulturním
a informačním střediskem.
Vyučující českého jazyka na I. a II. stupni školy se podílejí na přípravě místního časopisu
OKNO.
g) Zapojení školy do projektů
EU peníze školám – „šablony“
V rámci aktuální výzvy v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) jsme
od 1. 9. 2017 realizovali (po dobu 24 měsíců) projekt v rámci tzv. šablon pro ZŠ.
Školní asistent - personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta základním
školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména
žákům ohroženým školním neúspěchem. Jedná se o žáky, u nichž lze identifikovat tyto jevy:
- nízká motivace ke vzdělávání;
- dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
- nedůslednost ve školní přípravě;
- kázeňské přestupky;
- nedůsledné rodičovské vedení;
- socio-kulturně znevýhodněné prostředí.
Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci
s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např.
v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému
prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou, pomáhá při rozvoji
mimoškolních a volnočasových aktivit, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní
a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.
Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního speciálního pedagoga
(dále jen "speciální pedagog") základním školám, které začleňují do kolektivu žáky s potřebou
podpůrných opatření. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj
potenciálu každého žáka základní školy. Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací
potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory,
nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření.
Speciální pedagog také spolupracuje a pracuje se vzdělávacími středisky a dalšími mimoškolními
zařízeními.
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
Jedná se o další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblastech čtenářská gramotnost, cizí
jazyky a mentoring.
Projekt „MAP“
ZŠ Oslavany spolupracuje s městem Ivančice na projektu „Místní akční plán rozvoje
vzdělávání v ORP“ v rámci výzvy v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP
VVV).

Nadace ČEZ
Ve spolupráci s Mikroregionem Ivančicko se podařilo získat nadační příspěvek ve výši 70 000
Kč od Nadace ČEZ. Získané prostředky byly použity na pořízení 10 jízdních kol pro výuku
dopravní výchovy.
YOUTO 2018
Jedná se o další ročník mezinárodního setkání mládeže, který navazuje na úspěšné předcházející
ročníky této akce. V roce 2018 se setkání uskutečnilo ve Francii. Jednou z účastnic tohoto
projektu byla žákyně 9.A Andrea Marazková, která své zážitky popsala takto:
Ve dnech od 30. 7. až 9. 8. 2018 jsme jako pětičlenný tým měli šanci, díky projektu YouTo,
dostat se až do daleké Francie, konkrétně do města Villefranche-sur-Saône. Po nedlouhém letu
jsme přistáli v Lyonu a poté se dodávkou dostali až na místo určení. Byli jsme ubytováni na
internátu v centru městečka nedaleko od bistra, kam jsme chodili na snídaně a večeře, obědy
jsme většinou strávili venku. Měli jsme možnost poznat úplně jinou kulturu, na kterou nikdo
z nás nebyl zvyklý, jinou kuchyni a hodně nových lidí. Z důvodu obrovského tepla jsme trávili
spoustu času u vody nebo na ní - měli jsme možnost zkusit si pádlování na řece nebo třeba jen
lenošit u jezera. Každý z nás bydlel s lidmi z jiných zemí, takže jsme se za těch pár dní sblížili
i s jinými národy. Zemí se účastnilo celkem sedm: Česká republika, Slovinsko, Moldávie,
Německo, Rakousko, Francie a Itálie. Sice nám pár dní zabralo se s ostatními lidmi rozmluvit,
ale nakonec jsme se všichni zvládli spřátelit. O městech, ze kterých zbytek týmů byl, jsme se
dozvěděli díky prezentacím, které účastníci často sami vytvářeli. My jsme nemohli být výjimkou
a Oslavany a Českou republiku jsme jim představili videem a krátkou prezentací. Děkujeme za
úžasnou příležitost se zlepšit v angličtině a poznat nové věci, všichni jsme si to užili.

Projekt „PolyGram“
Naše škola se v průběhu školního roku stala partnerskou školou Střední školy dopravy, obchodu
a služeb Moravský Krumlov v rámci projektu „PolyGram – Podpora polytechnického
vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“. Projekt se
zaměřuje na posílení spolupráce středních a základních škola v oblasti sdílení pedagogů,
odborných učeben, laboratoří a příkladů dobré praxe a organizaci technických kroužků.
Podobnou spolupráci naváže naše škola také se Střední školou stavebních řemesel BrnoBosonohy.
Projekt „Vzdělávání 2.0“
Naše škola se zapojila do projektu „Vzdělávání 2.0.“ Univerzita Hradec Králové a její
Filosofická fakulta, Masarykova univerzita Brno a její Ekonomicko – správní a Pedagogická
fakulta dlouhodobě usilují o zkvalitnění profesní přípravy budoucích pedagogů společenských
věd, které ve svém důsledku povede ke zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových
sociálních a občanských kompetencích napříč předměty na ZŠ a SŠ. V tomto úsilí se rozhodly
přizvat ke spolupráci především pedagogy z praxe a vytvořit tak funkční společenství. 4 učitelé
z naší školy (Mgr. Aldorfová, Mgr. Janošíková, Mgr. Šíblová B. a Mgr. Šíblová J.) se do
projektu zapojí prostřednictvím účasti na odborných setkáních a sdílením praxe akademiků
a pedagogů a formou spolupráce na přípravě výstupů a evaluaci projektu. Setkání účastníků
projektu z Jihomoravského kraje budou probíhat minimálně 1 x za 2 měsíce.

Projekt partnerských měst
Naše škola se podílela na dalším rozvoji spolupráce partnerských měst Oslavan – město
Schkeuditz (Spolková republika Německo) a Vir (Chorvatsko), to na různých úrovních
kulturního a společenského života.
Projekt v hodinách Tv
Odznak všestrannosti olympijských vítězů probíhal dalším svým ročníkem ve školním roce
2017/2018. Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji, královské atletické
disciplíně, připravují pro žáky základních škol atraktivní pohybový program s názvem Odznak
Všestrannosti Olympijských Vítězů – OVOV. Kladou si za cíl přispět ke zvýšení osobní aktivity
co největšího počtu dívek a chlapců a dát současné generaci školáků příležitost zkusit sportovní
začátky podobnou formou, jaká se osvědčila jim. Bodové hranice pro získání jednotlivých
kvalitativních stupňů odznaku – bronzového, stříbrného, zlatého a diamantového – OVOV jsou
stanoveny tak, aby byly motivační pro všechny zájemce o projekt OVOV. Pohybový program
OVOV obsahuje 10 disciplín. Běh na 60 m, skok do dálky z rozběhu, hod míčkem, běh na 1.000
m nebo dribling s basketbalovým míčem, skákání přes švihadlo, hod medicinbalem, trojskok
snožmo z místa, opakované shyby na šikmé lavičce, kliky, leh-sedy. Více o projektu lze najít na
www.ovov.cz.
Recyklohraní
Škola se zapojila do programu Recyklohraní pod záštitou Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. Je to dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci
zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností
v problematice nakládání s odpady ve školách v České republice. Školy zapojené do projektu
získávají za sběr baterií a drobného elektrozařízení do připravených nádob body, za které si
mohou následně vybrat zajímavé odměny z katalogu. Další body mohou školy získat za účast
v soutěžích či splnění rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace
odpadů. V nabídce katalogu jsou odměny charakteru školních pomůcek, sportovního náčiní,
praktické elektroniky, vstupenek do naučných či zábavných parků. Školní recyklační program
umožňuje deklarovat školám jejich ekologické myšlení a zároveň podpoří vnímání potřeby
správného nakládání s odpady u žáků škol.
Sběrové centrum
Základní škola má k dispozici sběrové centrum pro sběr různých surovin. Na sběrech se
dlouhodobě nepodílejí pouze žáci školy, do sběru se zapojili i zaměstnanci školy, rodiče, firmy
a organizace.
V průběhu školního roku se ve škole rozšířil sběr použitých baterií, elektrozařízení, tonerů
z tiskáren.
O sběrové aktivitě ve školním roce 2017/2018 vypovídají následující údaje:
 nápojové kartony a PET lahve – bylo nasbíráno několik set kilogramů této komodity
(zajišťuje firma AVE Třebíč)
 starý papír – celkem bylo odevzdáno 11 tun této suroviny (firma REMAT Brno)
 šípky – žáci nasbírali 240 kg (pro firmu IMONT Třebíč)
 pomerančová kůra – bylo nasbíráno 130,8 kg (LEROS Strážnice)
 léčivé rostliny – škola odeslala do nákupny LEROS Strážnice 16,1 kg usušeného květu
černého bezu, 4,5 kg listu pampelišky, 3,8 kg listu jitrocele, 7,6 kg listu jahodníku a 0,94 kg
květu hluchavky

Vlastivědný geologicko-mineralogický kroužek při ZŠ Oslavany
Kroužek pokračoval i letos ve své činnosti a byl určen především pro žáky 2. stupně základní
školy. Náplň a zaměření aktivit kroužku:
- mineralogie – seznamování se s bohatou nerostnou říší, sběr minerálů, jejich systémové třídění,
vytváření sbírek, exkurzní činnost
- geologie – úvodní poznatky z oblasti geologie a jejího využití pro sběr minerálů, získání
poznatků z geologie pro prostor Oslavan a okolí
- archeologie – tato oblast bude zaměřena na bohatou a rozmanitou archeologickou historii
Oslavan a okolí za účelem získání přehledu o dávné historii místa kde žijeme, exkurzí činnost
- paleontologie – přehled o životě v minulých geologických obdobích o vývoji života na Zemi,
pravěkých rostlin a živočichů, sběr fosilních záznamů, které se dochovaly v horninách, ale jako
zkameněliny se zaměřením na oblast části Boskovické brázdy v okolí Oslavan, exkurzí činnost.
- historie – získání povědomí o vývoji od geologického období po současnost se zaměřením na
bohatou historii Oslavanska, exkurzní činnost
V rámci jednotlivých aktivit probíhala exkurzní činnost na mineralogické, archeologické,
paleontologické lokality, přírodní a historické lokality.
Vedoucí kroužku: Vít Aldorf, starosta Oslavan, Mgr. Petr Horák, zástupce ředitele ZŠ Oslavany,
externí spolupracovník: RNDr. Luboš Rejl
Mgr. Petr Horák
Klub mladých čtenářů
Díky členství v klubu mladých čtenářů nakladatelství Albatros a Fragment mají žáci možnost
objednávat za výhodné ceny knihy, CD a DVD. Této možnost pravidelně využívá škola pro
doplňování knižního fondu ve své žákovské knihovně.
h) Péče o nadané žáky
Škola poskytuje nadaným žákům prostor pro další rozvoj jejich nadání několika způsoby.
Základem je individuální přístup vyučujícího v rámci výuky každého předmětu, který by měl žáka
vhodně motivovat a vést k rozvoji jeho mimořádných schopností. Již na 1. stupni dostávají
vyučující větší prostor k uplatňování tohoto individuálního přístupu tím, že žáci se speciálními
vzdělávacími potřebami navštěvují „dyslektické hodiny“, v nichž probíhá skupinová reedukace
jejich poruch učení. Vyučujícímu ve třídě pak zůstává menší počet žáků a umožňuje mu to více se
věnovat nadaným dětem.
Velký prostor pro rozvoj nadání poskytuje rovněž dělená výuka mnoha předmětů, při níž může
vyučující využít škálu efektivních výukových forem a metod.
Dalším prvkem v rozvoji mimořádného nadání dětí je skladba učebního plánu, kde systém
povinných předmětů vhodně doplňuje nabídka volitelných předmětů.
Vyučující pozitivně motivují nadané žáky k účasti v různých soutěžích a olympiádách, dostávají
rovněž prostor k individuální přípravě na tyto soutěže.
Žáci školy se pod vedením svých pedagogů zapojili do různých soutěží, olympiád, přehlídek
a projektů. V porovnání s ostatními školami jsme i v uplynulém školním roce dosáhli cenných
úspěchů (viz přehled soutěží).
Vycházejícím žákům nabídli také letos jejich učitelé možnost připravovat se k přijímacím
zkouškám nad rámec běžného vyučování, a to ze všech hlavních předmětů. Ne všichni žáci však
této možnosti plně využili. Bez větších problémů byli téměř všichni přijati na střední školy již
v 1. kole přijímacího řízení, přesto bylo několik žáků, kteří museli svoje původní plány přehodnotit
a hledat jinou střední školu v dalších kolech přijímacího řízení.

i) Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Velmi dobře funguje školní poradenské pracoviště, jehož cílem je poskytovat žákům a jejich
zákonným zástupcům poradenské služby v těchto oblastech:
 prevence školní neúspěšnosti
 primární prevence sociálně patologických jevů
 kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné
volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 odborná podpora při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
 péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
 průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho
snižování
 metodická podpora učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických
poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy
Tyto poradenské služby ve škole zajišťují především školní psycholog, speciální pedagog,
výchovný poradce a preventista ve spolupráci s vedením školy a s ostatními pedagogy.
Ve školním roce 2017/2018 se ve škole vzdělávalo celkem 45 žáků formou individuální integrace.
Cílem individuální integrace je zajišťovat účinnou individuální péči a odbornou podporu při
integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Těmto žákům jsou poskytnuta
podle k naplnění jejich vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání jejich práv na
rovnoprávném základě s ostatními potřebná podpůrná opatření. V osmi třídách pomáhal
individuální péči zajišťovat také asistent pedagoga.
V oblasti péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsme zachovali tzv. dyslektické hodiny
jako účinné formy skupinové reedukace vývojových poruch učení. Tyto hodiny probíhaly pod
vedením zkušeného pedagoga.
Škola dlouhodobě spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno, Hybešova 15
a se speciálně-pedagogickými centry.
Školní psycholog
V tomto školním roce se podařilo zachovat funkci školního psychologa, byť na menší úvazek
a bylo realizováno několik projektů a programů (např. klima třídy, čtenářská gramotnost, testy
dětských schopností, hodiny pedagogické intervence).
Výchovné poradenství
Velký počet rodičů využívá možnosti konzultovat výchovné a vzdělávací problémy svých dětí
s výchovnou poradkyní školy. Smyslem těchto poradenských služeb je spolupráce při vytváření
vhodných podmínek pro rozvoj schopností a dovedností dětí doma i ve škole a prevence či řešení
výukových a výchovných obtíží.
Důležité rady a praktické informace jsou rodičům a jejich dětem poskytovány také v oblasti
kariérového poradenství a volby povolání. Vycházející žáci mají možnost navštívit okolní
střední školy v rámci jejich dnů otevřených dveří. Současně byly realizovány také zajímavé
exkurze v místních strojírenských firmách nebo v zemědělském družstvu.

Prevence sociálně patologických jevů
Školního metodik prevence zajišťuje metodické a koordinační činnosti (realizace preventivního
programu školy, záškoláctví, multikulturní prvky, spolupráce s orgány státní správy,
shromažďování odborných zpráv a informací), informační činnost (předávání odborných
informací, prezentace výsledků preventivní činnosti školy, databáze spolupracovníků školy),
poradenské činnosti (poskytování poradenských služeb, spolupráce s třídními učiteli).

Rodiče a žáci mají možnost konzultovat s metodikem primární prevence problémy a otázky
z oblasti prevence sociálně patologických jevů, lze využívat rovněž schránky důvěry. Se svými
názory, dotazy či připomínkami mají žáci možnost vystoupit v rámci žákovského parlamentu.
V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme navázali na osvědčené formy prevence
a současně připravili nové preventivní aktivity.
Opravy a údržba majetku a vybavení školy
V uplynulém školním roce jsme se zaměřili na opravy a modernizaci vybavení vnitřních prostor
školy. V minulých letech proběhla výměna nábytku ve třídách, pracovnách i v kabinetech.
V oblasti učebních pomůcek jsme významně rozšířili možnosti využití ICT techniky ve výchovně
vzdělávacím procesu. Všichni vyučující mají k dispozici vlastní notebook a další učebny byly
vybaveny dataprojektory. V obou školních budovách je využívána WI-FI síť.
V průběhu léta prošly kompletní rekonstrukcí kmenové učebny pro budoucí první a šesté třídy,
byla položena nová podlaha, zastaralé osvětlení bylo nahrazeno moderním a úsporným LED
osvětlením a byly pořízeny nové tabule, jejichž součástí je také moderní ICT technika.
Do učeben Nj byly pořízeny nové vestavěné skříně a nová tabule, došlo k úpravě vestibulu
v přízemí budovy 2. stupně. Z důvodu zabezpečení a ochrany osobních údajů byl vyměněn
nevyhovující nábytek v kanceláři školy.
Vzhledem k očekávanému nárůstu strávníků už přestala vyhovovat stávající kapacita školní jídelny
Proto zřizovatel školy přistoupil k rozsáhlé opravě školní kuchyně tak, aby mohla být kapacita
navýšena o 150-200 jídel. Rekonstrukce proběhla v období letních prázdnin a vyžádala si velké
finanční náklady. Výsledkem jsou nové elektroinstalace, kanalizace a zmodernizované prostory
vybavené novou technologií, která umožní očekávané navýšení kapacity a přinese další zkvalitnění
poskytovaných stravovacích služeb.
Výtěžek školního plesu jsme letos věnovali na vybudování krytého stání pro jízdní kola žáků.
U pomníku před budovou 1. stupně byly přestárlé tuje nahrazeny novou výsadbou.

Část VIII.

Zhodnocení a závěr
Školní rok 2017/2018 se do historie oslavanské školy zapíše jako další důležitý rok. Jeho průběh
je podrobně popsán v jednotlivých částech této výroční zprávy. Žáci školy, jejich učitelé i další
zaměstnanci školy plnili mnoho náročných pracovních úkolů, které se jim podařilo zvládat díky
jejich zodpovědnému a konstruktivnímu přístupu. Pokračuje velmi dobrá spolupráce školy se
zřizovatelem a rodiči žáků, což chápeme jako důležitý předpoklad pro další kvalitativní posun
školy směrem k moderní vzdělávací instituci.
Ve výchovně vzdělávací oblasti byly realizovány všechny hlavní cíle školního vzdělávacího
programu. Žákům jsme v průběhu celého roku předávali nové poznatky, snažili jsme se rozvíjet
jejich schopnosti a dovedností a přitom jsme na ně i výchovně působili tak, aby z nich vyrostli
slušní, zodpovědní a tolerantní občané naší společnosti a byli po všech stránkách dobře
připraveni pro další etapu svého života.
Na 1. stupni prospělo s vyznamenáním 86% žáků, na 2. stupni je to 44% žáků, až na několik
výjimek lze chování žáků hodnotit jako velmi dobré. Pozitivní je, že jsme museli v průběhu roku
řešit jen výjimečně závažné výchovné problémy, které by vedly ke snížené známce z chování.
Usilujeme o to, aby naše škola byla místem pro mnoho podnětných setkání a příjemných zážitků.
Pro žáky jsme také letos připravili mnoho zajímavých exkurzí, přednášek, projektů a jiných

programů, jezdili jsme na výlety, do divadel, chodili do kina, žáci absolvovali plavecký výcvik,
pobyty v přírodě nebo zajímavá setkání na mezinárodní úrovni.
Letošní rok byl tak jako minulé roky ve znamení soutěží. Prostor byl dán mnoha soutěžím
nejrůznějšího zaměření, v nichž žáci úspěšně reprezentovali svoji školu na okresní a krajské
úrovni. Všem, kteří na tomto úspěchu mají zásluhu, patří velký obdiv a poděkování.
Z hlediska materiálního podmínek se škola dále výrazně zkvalitňuje, a to díky pokračující velké
podpoře zřizovatele, který do školy dlouhodobě investuje nemalé finanční prostředky. Pokračuje
pořizování a využívání moderní ICT didaktické techniky, která významně rozšiřuje možnosti
aplikace moderních vyučovacích metod. Tím by se zkvalitňování materiálních podmínek školy
nemělo zastavit, naplánovány jsou další opravy a modernizace školního vybavení a zařízení.
Mnohé se již připravuje a věříme, že nás už v dalším školním roce čeká mnoho významných
pozitivních změn a zlepšení prostředí a zázemí školy.
Pozitivní přínos pro další rozvoj školy měly projekty financované z prostředků Evropské unie
a finanční příspěvek z Nadace ČEZ.
Kladně lze hodnotit pokračující spolupráci školy s ostatními místními organizacemi, žáci školy
se aktivně zapojují do všech významných společenských a kulturních akcí ve městě (např.
rozsvěcování vánočního stromu, školní ples, oslava výročí republiky). Nejlepší odměnou je pak
skutečnost, že veřejnost práci školy a její nezastupitelné místo v životě města pozitivně vnímá
a o práci školy se intenzivně zajímá. Dokladem tohoto tvrzení je mimo jiné velká návštěvnost ve
škole v rámci jejího vánočního programu. O činnosti školy pravidelně informujeme v místním
časopise OKNO, výsledky své práce škola prezentuje rovněž na svých webových stránkách.
Uplynulých dvanáct měsíců se tedy jeví jako významný školní rok. Po celou dobu jsme usilovali
o to, abychom se my všichni, jak žáci, tak zaměstnanci, v naší škole dobře cítili, abychom zde
měli vytvořenou příjemnou pozitivní pracovní atmosféru, zkrátka pohodu a klid na náročnou
práci. Aby byl dán všem dostatečný prostor pro iniciativu, kreativitu, nové nápady, abychom
spolu dokázali komunikovat, abychom nepříjemné situace a problémy dokázali zvládat a řešit
s nadhledem a taky s humorem, který zcela jistě neodmyslitelně do školního prostředí patří.
A troufám si tvrdit, že se nám mnohé z tohoto ve školním roce 2017/2018 podařilo, že za námi
zůstává poctivá kvalitní práce, za kterou se nemusíme stydět a za kterou bych chtěl všem moc
poděkovat.

Oslavany 29. srpna 2018

PhDr. Ivan Kocáb
ředitel školy

