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

VÝROČNÍ
ZPRÁVA
o činnosti školy

školní rok 2018/2019

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

IČ:

49 459 619

Zřizovatel školy:

Město Oslavany, okres Brno-venkov,
náměstí 13. prosince 51/2, 664 12 Oslavany

Ředitel školy:

PhDr. Ivan Kocáb,
náměstí 13. prosince 1197/22, 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

ID datové schránky:

3ygigng

www stránky:

http://zs-oslavany.selfnet.cz

Školní rok
2018/2019

Počet tříd

Počet ročníků

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

12
8
20

5
4
9

(stav k 30. 9. 2018)

Průměrný počet žáků
na třídu

275
202
477

22,9
25,3
23,9

Počet žáků

b) Celkový počet žáků v 1. ročníku (stav k 30. 9. 2018): 49
c) Průměrný počet žáků na jednoho učitele celkem za celou školu: 15,8
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 2018, 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. 2018:
Děti
mateřské školy

Žáci
základní školy

Zaměstnanci
ZŠ + školní
důchodci

Ostatní

Celkem

obědy

svačiny

obědy

svačiny

obědy

obědy

obědy

svačiny

160

160

340

-

50

-

550

160

i) Celková kapacita školy a jejích součástí byla s účinností od 1. ledna 2019 stanovena
takto:
 základní škola – 650 žáků
 školní jídelna – 670 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. 2018: 477 (239 chlapců a 238 dívek), jedná se o žáky z Oslavan,
Padochova, Nové Vsi, Čučic, Biskoupek, Ivančic, Neslovic a Zbýšova. V průběhu
školního roku ze školy přestoupilo 6 žáků na jinou školu a 4 žáci se naopak do školy
přihlásili, takže celkový počet žáků ve škole na konci školního roku 2018/2019 byl 475.

1. Zaměstnanci:
a) Fyzický počet zaměstnanců: 61
 33 učitelů
 11 asistentů pedagoga




8 správních zaměstnanců
9 zaměstnanců šk. jídelny

b) Přepočtený počet zaměstnanců podle velikosti úvazku – 51,7
 30,1 učitelů
 7,2 správních zaměstnanců
 7,1 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. Dita Bachová
PaedDr. Jitka Kyseláková
Mgr. Jarmila Šíblová
Mgr. Irena Jordánková
Mgr. Gabriela Chrástová

c) Jednotlivé třídy, třídní učitelé a počty žáků k 30. 9. 2018:
Třída
I. A
I. B
II. A
II. B
II. C
III. A
III. B
III. C
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. Jarmila Aldorfová
Mgr. Dita Bachová
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. Gabriela Chrástová
Mgr. Helena Macháčková
Mgr. Vladimíra Hrdličková
Mgr. Monika Janošíková
Ing. Zdeňka Musilová
Mgr. Irena Pavlíková
Mgr. Irena Jordánková
Mgr. Miluše Čudanová
Mgr. Ludmila Burešová
Mgr. Jiří Vognar

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

d) Netřídní učitelé:
Ing. Zbyněk Aldorf, PhD.
Mgr. Vladimíra Dědičová
Mgr. Zdeňka Dvořáková
Mgr. Petr Horák
Mgr. Marcela Husárová
PhDr. Ivan Kocáb
PaedDr. Jitka Kyseláková

Mgr. Hana Minaříková
Mgr. Olga Novosádová
Mgr. Dana Poláková Dis.
Mgr. Barbora Šíblová
Mgr. Jarmila Šíblová
Mgr. Jitka Zemanová

e) Asistenti pedagoga:
Jandová Andrea Mgr (1.B)
Pokorná Helena (2.A)
Křížová Petra (3.A)
Husáková Monika (3.B)
Čechová Andrea (3.C)
Machová Eva (4.A)

Ivaničová Ĺubica (5.A)
Fuňová Helena (5.B)
Brunclíková Dagmar Bc. (6.A)
Musilová Lucie (6.B)
Procházková Marcela (8.B)

f) Školní asistent:
Mgr. Zdeňka Dvořáková
g) Ekonomka školy:
Dana Koudelná

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

i) 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

j) Správce sportovního areálu:
Daniela Straková
V průběhu školního roku 2018/2019 došlo k následujícím personálním změnám. Za
dlouhodobě nepřítomnou paní učitelku Mgr. Danielu Urbanovou (nemoc a pak od 23. 3. 2019
odchod do starobního důchodu) zastupovala Mgr. Helena Macháčková. K 30. 6. 2019 odešla
do předčasného starobního důchodu uklízečka paní Dana Juříčková a na její místo nastoupila
od 1. 7. 2019 paní Jana Zaklová.

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.

30,1 / 33
28,3 / 31

94% / 94%

3. Ve školním roce 2018/2019 nenastoupil na školu žádný absolvent VŠ s odbornou
kvalifikací.
4. Ve školním roce 2018/2019 nenastoupil na školu žádný nový učitel s odbornou
kvalifikací.
5. Ve školním roce 2018/2019 odešel ze školy do starobního důchodu 1 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

7

35 – 50 let

2

15

nad 50 let

2

17

Celkem

5

39

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

Muži

Ženy

do 35 let

0

1

35 – 50 let

2

6

nad 50 let

1

7

Celkem

3

14

10. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy:























5. 9. 2018 – seminář k problematice GDPR (Horák, Kocáb)
13. 9. 2018 – pracovní setkání k projektu PolyGram, zajištění technických kroužků v SŠ
DOS Moravský Krumlov (Horák, Kocáb)
14. – 16. 9. 2018 – seminář učitelů Vv (Dědičová)
17. 9. 2018 – seminář učitelů v rámci projektu o finanční gramotnosti (Aldorfová,
Janošíková, Šíblová B. a Šíblová J.)
21. 9. 2018 – seminář o Africe (Pavlíková)
21. 9. 2018 – studium metodiků prevence (Chrástová)
25. 9. 2018 – seminář Zdraví nás baví (Musilová)
10. 10. 2018 – ekologická konference (Musilová, Pavlíková)
12. 10. 2018 – studium metodiků prevence (Chrástová)
15. 10. 2018 – seminář učitelů Př (Musilová, Pavlíková)
26. 10. 2018 – studium metodiků prevence (Chrástová)
23. 10. 2018 – schůzka výchovných poradců (Kyseláková J.)
9. 11. 2018 – studium metodiků prevence (Chrástová)
10. 11. 2018 – seminář pro učitele Aj (Husárová)
3. 12. 2018 – seminář učitelů v rámci projektu o finanční gramotnosti (Aldorfová,
Janošíková, Šíblová B. a Šíblová J.)
30. 11. 2018 – studium metodiků prevence (Chrástová)
14. 12. 2018 – studium metodiků prevence (Chrástová)
4. 12. 2018 – schůzka k projektu PolyGram – SŠ dopravy, obchodu a služeb DOS
Moravský Krumlov (Horák, Horáková)
22. 1. 2019 – schůzka k projektu MAP II v ORP Ivančice (Kocáb)
1. 2. 2019 – studium metodiků prevence (Chrástová)
4. 2. 2019 – seminář učitelů v rámci projektu o finanční gramotnosti (Janošíková)
6. 2. 2019 – schůzka pracovní skupiny pro matematickou gramotnost v rámci projektu
MAP II v ORP Ivančice (Horák)


























19. 2. 2019 – pracovní setkání k projektu PolyGram, zajištění technických kroužků v SŠ
DOS Moravský Krumlov (Horák, Kocáb)
23. 2. 2019 – seminář pro učitele Aj (Husárová)
11. 3. 2019 – seminář o rovných příležitostech ve vzdělávání – projekt MAP II
(Jordánková, Šíblová J.)
13. 3. 2019 – seminář pro učitele F (Poláková)
15. 3. 2019 – studium metodiků prevence (Chrástová)
21. 3., 25. 3. 2019 – vzdělávací kurz o čtenářské gramotnosti (Bachová, Vognarová,
Kyseláková Z., Horáková, Šíblová J., Aldorfová, Houserová)
22. 3. 2019 – seminář Spisový a skartační řád (Horák, Koudelná)
28. 3. 2019 – školení pedagogických zaměstnanců v oblasti GDPR
29. 3. 2019 – konference učitelů Aj (Husárová)
8. 4. 2019 – seminář v rámci projektu o finanční gramotnosti (Janošíková)
10. 4. 2019 – schůzka pracovní skupiny pro matematickou gramotnost v rámci projektu
MAP II v ORP Ivančice (Horák)
25. 4. 2019 – seminář M (Poláková)
29. 4. 2019 – vzdělávací kurz o čtenářské gramotnosti (Bachová, Vognarová, Kyseláková
Z., Horáková, Šíblová J., Aldorfová, Houserová)
2. 5. 2019 – workshop z oblasti matematické gramotnosti pro 1. stupeň (Bachová,
Horáková, Houserová, Kyseláková Z., Štěpanovská))
7. – 10. 5. 2019 – poznávací přírodovědná exkurze Slovinsko (Musilová)
13. 5. 2019 – vzdělávací kurz o čtenářské gramotnosti (Bachová, Vognarová, Kyseláková
Z., Horáková, Šíblová J., Aldorfová, Houserová)
13. – 17. 5. 2019 – studijní pobyt v Anglii (Husárová)
16. 5. 2019 – schůzka výchovných poradců (Kyseláková J.)
20. 5. 2019 – schůzka v rámci projektu MAP II rovné příležitosti (Jordánková, Šíblová J.)
23. 5. 2019 – schůzka metodiků prevence (Chrástová)
27. 5. 2019 – schůzka k projektu MAP II (Kocáb)
28. 5. 2019 – schůzka k projektu PolyGram v SŠ DOS M. Krumlov (Kocáb, Horák)
21. – 27. 7. 2019 – metodický kurz Aj (Bachová, Kyseláková Z.)
28. 8. 2019 – konference učitelů Aj (Husárová)

11. Škola nemá romského asistenta.

Část III.

Výsledky výchovy a vzdělávání
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků k 30. 6. 2019:
(stav k 30. 6. 2019)

Prospělo
s vyznamenáním

Prospělo

1.

49

48

1

2.

57

57

3.

61

50

11

4.

57

41

16

5.

48

35

12

1

Celkem
za I. st.

272

231 (84,9%)

40 (14,7%)

1 (0,4%)

6.

41

15

26

7.

61

20

40

1

8.

56

24

29

3

9.

45

17

28

Celkem
za II. st.

203

76 (37,4%)

123 (60,6%)

4 (2%)

Celkem
za školu

475

307 (64,6%)

163 (34,4%)

5 (1%)

Ročník

Počet žáků

Neprospělo

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

Počet

Procento z počtu
všech žáků školy

2

3

0,6

3

0

0

3. Ve školním roce 2018/2019 nebyla u žáků zaznamenána neomluvená absence.
4. Škola ve školním roce 2018/2019 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
2018/2019

4 leté

6 leté

8 leté

8

0

2

Počty
přijatých žáků

SOŠ

SOU

Konzervatoř

20

18

0

6. Počet absolventů ZŠ
Ročník

Počet žáků

9. ročník

45

Nižší ročníky

1

Celkem

46

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 studium

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
1

školní metodik prevence
školní psycholog

1

školní speciální pedagog

1

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 2018/2019 integrovala škola celkem 57 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 11 třídách pomáhal individuální péči
zajišťovat také asistent pedagoga.

Část V.

Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2018/2019 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

3

0

o dodatečném odložení povinné školní docházky podle § 37

0

0

o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího
plánu podle § 18

57

0

o přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46

33

0

o přestupu žáka na jinou školu podle § 49

4

0

Počet dětí přihlášených do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 byl 54, do 1. ročníku pak
nastoupilo 49 dětí.
Počet dětí přihlášených do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 byl 36, do 1. ročníku by jich
mělo nastoupit 33.

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 71% 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 přestala stávající kapacita školní jídelny
vyhovovat. Proto zřizovatel školy přistoupil v loňském roce k rozsáhlé rekonstrukci školní
kuchyně. Díky tomuto kroku mohla být kapacita navýšena o 120 strávníků. Rekonstrukce si
vyžádala si velké finanční náklady. Výsledkem jsou zmodernizované prostory vybavené novou
technologií, která přinesla 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.

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 opět využili nabídku DDM a ŠD Oslavany a zájemcům z řad
žáků jsme umožnili zimní ozdravné pobyty na horách. Na konci školního roku pak prožili žáci
5.A a 8.B týden uprostřed krásné přírody v areálu Lamberk.
Exkurze a výlety
Ve školním roce 2018/2019 připravili učitelé pro své žáky mnoho zajímavých poznávacích
exkurzí a výletů, které vhodným způsobem navazují na realizovaný školní vzdělávací program:
 17. 9. 2018 – 8.B – návštěva výstavy obrazů ze sbírky M. Mládkové na zámku v M.
Krumlově (Dědičová, Kyseláková J.)
 19. 9. 2018 – 8.A – návštěva výstavy obrazů ze sbírky M. Mládkové na zámku v M.
Krumlově (Dědičová, Jordánková)
 26. 9. 2018 – 8.B, 9.A a 9.B – návštěva výstavy na hradě Pernštejn, výukový ekologický
program společnosti Eden (Musilová, Burešová)
 9. 10. 2018 – 9.A a 9.B – projekt PolyGram v SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy
(Horák, Kocáb)
 16. 10. 2018 – 9.A – exkurze Špilberk a Moravská galerie Brno (Burešová, Dědičová)
 1. 11. 2018 – 9.B – exkurze Špilberk a Moravská galerie Brno (Burešová, Dědičová)
 23. 11. 2018 – vybraní žáci 2. stupně – exkurze do vánoční Vídně (Musilová, Pavlíková,
Minaříková)
 30. 11. 2018 – vybraní žáci 2. stupně – exkurze do vánoční Vídně (Musilová, Hrdličková,
Dědičová, Vognarová, Vognar)
 3. – 5. 12. 2018 – 9.A a 9.B – exkurze Praha (Musilová, Burešová, Vognar)
 6. – 8. 12. 2018 – vybraní žáci 2. stupně – exkurze Drážďany, Míšeň a Tropical Islands
(Janošíková, Kocáb)
 11. 12. 2018 – 8.A a 9.B – exkurze vánoční Brno (Jordánková, Vognar)
 12. 12. 2018 – 7.A a 7.B – návštěva vánoční výstavy ve SŠ zahradnické Rajhrad
(Musilová, Pavlíková)
 13. 12. 2018 – 6.B a 8.B – exkurze vánoční Brno (Janošíková, Čudanová)
 14. 12. 2018 – 9.A a 9.B – exkurze Gymnázium J. Blahoslava Ivančice (Horák, Kocáb)
 19. 12. 2018 – 6.A – exkurze vánoční Brno (Hrdličková)
 15. 1. 2019 – vybraní žáci 9. tříd – exkurze v MaM Metalforming Metaldyne Oslavany,
pobočka Zbýšov (Horák, Čudanová)
 22. 1. 2019 – vybraní žáci 9. tříd – exkurze v Strojírně Oslavany (Horák, Aldorf)
 25. 1. 2019 – 9.B – mineralogická exkurze v Brně (Musilová)
 30. 1. 2019 – 2. ročník – návštěva výstavy Titanic v Brně (Štěpanovská, Kavalcová,
Navrátilová)
 5. 2. 2019 – 4. ročník – návštěva výstavy Titanic v Brně (Vognarová, Vognar Jr.)
 27. 2. 2019 – 8. ročník – návštěva Stavebního veletrhu v rámci projektu PolyGram
(Jordánková, Čudanová)
 28. 2. 2019 – 7.A – exkurze Brno – návštěva vily Tugendhat (Musilová)
 1. 3. 2019 – 3. ročník – návštěva planetária v Brně (Horáková, Kyseláková Z.,
Houserová)
 11. 3. 2019 – 8.A – exkurze Brno (Jordánková, Musilová)
 15. 3. 2019 – 9. ročník – exkurze Vodní dílo Dalešice a Jaderná elektrárna Dukovany
(Poláková, Burešová)
























21. 3. 2019 – 8.B – exkurze Brno (Čudanová, Jordánková)
12. 4. 2019 – vybraní žáci 2. stupně – exkurze Polsko (Janošíková, Kocáb)
17. 4. 2019 – vybraní žáci 2. stupně – exkurze velikonoční Vídeň (Musilová, Dědičová)
29. 4. 2019 – vybraní žáci 2. stupně – exkurze Slovensko a Rakousko (Musilová)
3. 5. 2019 – 1.A a 1.B – návštěva v planetáriu Brno (Aldorfová, Bachová)
14. 5. 2019 – 5.B – exkurze Brno (Macháčková, Šíblová J.)
15. – 17. 5. 2019 – 7.A – ekologicky zaměřený pobyt v přírodě ve Skleném (Musilová)
17. 5. 2019 – 9.A a 9.B – exkurze Moravský kras (Burešová, Poláková)
27. – 31. 5. 2019 – 5.A pobyt v přírodě v areálu Lamberk v Březníku (DDM, Chrástová)
3. – 7. 6. 2019 – 8.B pobyt v přírodě v areálu Lamberk v Březníku (DDM, Čudanová)
3. 6. 2019 – 1.A a 1.B – exkurze Jihlava (Aldorfová, Bachová)
6. 6. 2019 – 5.B – pěší turistika Čučice (Macháčková)
10. 6. 2019 – 3.A – návštěva u včelaře v Čučicích (Horáková, Poláková)
12. 6. 2019 – 2.A, 2.B a 2.C – exkurze Dinopark Vyškov (Štěpanovská, Kavalcová,
Navrátilová)
13. 6. 2019 – 3.A, 3.B a 3.C – exkurze Moravský kras (Horáková, Kyseláková Z.,
Houserová)
14. 6. 2019 – 4.A a 4.B – exkurze Brno (Vognarová, Vognar Jr.)
14. 6. 2019 – 9.B – návštěva u včelaře v Čučicích (Vognar, Poláková)
17. 6. 2019 – 7.A – exkurze Moravský Krumlov (Musilová)
17. 6. 2019 – 8.B – návštěva u včelaře v Čučicích (Čudanová, Horák, Poláková)
19. 6. 2019 – 7.A – exkurze Zoo Brno (Musilová)
21. 6. 2019 – 9.A – návštěva u včelaře v Čučicích (Burešová, Poláková)
24. 6. 2019 – výběr žáků 2. stupně – exkurze Vídeň (Musilová)

b) Soutěže, přehlídky, projekty:
Ve školním roce 2018/2019 se uskutečnilo mnoho různorodých soutěží, účastnili se jich také
naši žáci a dosáhli několika velmi pěkných úspěchů:
 6. – 8. 9. 2018 – republikové finále Odznaku všestrannosti v Brně (Horáková). Naši školu
letos reprezentovala v kategorii jednotlivců Julie Samlíková (9.A) a umístila se na
krásném 7. místě.
 24. 9. 2018 – soutěž v kopané žáků 2. stupně – 2. místo (Vognar)
 11. 10. 2018 – Přírodovědný Klokan 2018 (Pavlíková)
 2. 11. 2018 – okrskové kolo ve florbalu mladších žáků – 1. místo a postup do okresního
finále 16. 11. 2018, kde družstvo obsadilo 3. místo (Vognar)
 12. 11. 2018 – okrskové kolo ve florbalu starších žáků – 2. místo (Vognar)
 30. 11. 2018 – soutěž žáků 1. stupně ve šplhu (Horáková)
 6. 2. 2019 – 9. ročník – školní kolo dějepisné olympiády (Burešová)
 11. 3. 2019 – halový fotbal žáků 2. stupně – 3. místo (Vognar)
 13. 3. 2019 – pěvecká soutěž žáků 1. stupně
 19. 3. 2019 – okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti – 1. místo (Horáková)
 22. 3. 2019 – 2. – 9. ročník – mezinárodní matematická soutěž Klokan 2019 (Janošíková)
 27. 3. 2019 – pěvecká soutěž žáků 2. stupně Já, písnička (Novosádová)
 29. 3. 2019 – soutěž ve vybíjené žáků 1. stupně – 6. místo (Vognar)
 26. 4. 2019 – soutěž v kopané žáků 1. stupně McDonald´s Cup (Vognar)
 30. 4. 2019 – oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů – 1. a 2. místo v obou
kategoriích (Horák, Horáková, Žalud)















6. – 10. 5. 2019 – 6. – 8. ročník – školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 2019
(Janošíková, Poláková, Horák)
7. 5. 2019 – okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů – 1. a 3. místo v mladší
kategorii a 2. a 3. místo ve starší kategorii – v mladší kategorii postup do krajského kola
(Horák, Horáková, Žalud)
7. 5. 2019 – atletická soutěž Pohár rozhlasu (Vognar, Vognar Jr.)
10. 5. 2019 – recitační soutěž žáků 1. stupně (Bachová, Vognarová, Šíblová J.)
21. 5. 2019 – krajské kolo atletické soutěže žáků 1. stupně Čokoládová tretra (Horáková).
Na trati 100 metrů obsadil Daniel Sekanina (1.A) 24. místo, Aneta Čiháčková (1.B) 13.
místo a Ema Horáková (1.A) dokonce vystoupala na stupně vítězů a odváží si místo třetí.
Tím si vybojovala postup do celostátního kola, které proběhne v červnu v Ostravě.
27. 5. 2019 – krajské kolo atletické soutěže Odznak všestrannosti (Horáková) - Tým naší
školy obsadil pěkné 10. místo. Úspěšnější jsme byli v soutěži jednotlivců, bronz si odváží
Ludmila Horáková, stříbro Adam Neugebauer, Štěpán Valach a zlato Julie Samlíková,
která si vítězstvím zajistila přímý postup do podzimního republikového finále. Ostatní
medailisté budou netrpělivě čekat, jestli postoupí na body.
28. 5. 2019 – krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů – mladší žáci získali 4.
místo (Horáková)
11. 6. 2019 – 8.A a 8.B – polytechnická soutěž v SŠ DOS M. Krumlov (Horák,
Jordánková)
24. 6. 2019 – 3.A, 3.B, 3.C – soutěž ve vybíjené "Neslovický koláč" – 4. místo
(Houserová)
25. 6. 2019 – mezitřídní turnaj v baseballu (vyučující Tv)

c) Další školní akce:
Ve školním roce 2018/2019 proběhlo mnoho dalších doprovodných akcí, jejichž následující
výčet dokresluje, jak pestrý byl školní život v uplynulých 12 měsících:
 5. 9. 2018 – výuka dopravní výchovy pro 4.A (DDM Oslavany, Vognarová)
 6. 9. 2018 – výuka dopravní výchovy pro 4.B (DDM Oslavany, Vognar ml.)
 8. 9. 2018 – den otevřených dveří, setkání rodáků – součást programu XX. Oslavanských
historických slavností
 16. 9. 2018 – dopravní hřiště pro veřejnost (DDM Oslavany)
 18. 9. 2018 – fotografování prvňáčků
 19. 9. 2018 – besedy s ekologickou tematikou „Tonda Obal na cestách“ pro všechny třídy
školy (společnost EKO-KOM)
 11. 10. 2018 – zahajují technické kroužky v SŠ DOS Moravský Krumlov, frekvence
jednou za 2 týdny (Horák, Horáková)
 2. 11. 2018 – 7.B – preventivní program o kyberšikaně (OSPOD – Kloparová, Chrástová)
 14. 11. 2018 – 6.A – keramická dílna v DDM (Hrdličková)
 15. 11. 2018 – 6.B – keramická dílna v DDM (Dědičová)
 16. 11. 2018 – vystoupení vítězů regionální pěvecké soutěže LYRA 2018
 20. 11. 2018 – 9.A a 9.B – beseda v rámci projektu Senioři a děti spolu (Čudanová)
 21. 11. 2018 – fotografování žáků
 22. 11. 2018 – B.B – beseda v rámci projektu Senioři a děti spolu (Čudanová)
 27. 11. 2018 – 3. ročník – výukový program v knihovně (Horáková, Kyseláková Z.,
Houserová)
 28. 11. 2018 – 6.A – keramická dílna v DDM (Hrdličková)
 29. 11. 2018 – 6.B – keramická dílna v DDM (Dědičová)









































4. 12. 2018 – Mikulášská nadílka a návštěva Mikuláše a čertů ve škole
7. 12. 2018. – 1. – 3. ročník – návštěva filmového představení v místním kině Mimi a
Líza – záhada vánočního světla
18. 12. 2018 – Vánoce ve škole
8. 1. 2019 – muzikál ZUŠ Ivančice Sněhová královna – vystoupení pro všechny žáky
školy
11. 1. 2019 – ples ZŠ
24. 1. 2019 – 5.B – výukový program v knihovně (Macháčková)
30. 1. 2019 – výběr žáků 2. stupně – divadelní představení Něco za něco v Mahenově
divadle v Brně (Hrdličková, Burešová, Novosádová, Kocáb)
8. 2. 2019 – vybraní žáci 2. stupně – lyžování v Novém Městě (Vognar, Pavlíková,
Vognar Jr.)
25. 2. 2019 – žáci 2. stupně – projektový den Aj s rodilým mluvčím (Husárová)
28. 2. 2019 – žáci 2. stupně – zahájily technické kroužky v SŠ DOS M. Krumlov (Horák,
Horáková)
7. 3. 2019 – 6.A a 6.B – preventivní program Mgr. Hofmana (Chrástová)
8. 3. 2019 – 1.A a 1.B – preventivní program Zdravé zoubky (Chrástová)
12. 3. 2019 – 9.A, 9.B – výukový program v městské knihovně o prokletých básnících
(Burešová, Kyseláková J.)
13. 3. – 29. 5. 2019 – plavecký kurz žáků 3. tříd v Nové Vsi (Horáková, Kyseláková Z.,
Houserová)
14. 3. 2019 – 5.B – výukový program v městské knihovně (Macháčková)
25. 3. 2019 – žáci 2. stupně – projektový den s rodilým mluvčím Aj (Husárová)
27. 3. 2019 – návštěva předškolních dětí z MŠ DUHA Oslavany v 1. třídách (Horák)
29. 3. 2019 – ekologická konference žáků 9.B (Musilová)
3. a 10. 4. 2019 – předškolák pro budoucí prvňáčky (Kyseláková Z., Zemanová)
9. 4. 2019 – 3.C a 7.B – preventivní program Mgr. Hofmana (Chrástová)
9. 4. 2019 – 8.B – výukový program v městské knihovně (Burešová)
10. 4. 2019 – žáci 2. stupně – projektový den s rodilým mluvčím Aj (Husárová)
12. a 15. 4. 2019 – přijímací zkoušky na střední školy
16. 4. 2019 – fotografování žáků ke Dni matek
16. 4. 2019 – žáci 8. tříd – výukový program o Nicholasi Wintonovi Síla lidskosti
(Burešová, Jordánková)
23. a 24. 4. 2019 – zápis dětí do 1. ročníku – zapsáno 33 dětí
23. 4. 2019 – žáci 7. tříd – výukový program o dospívání Čas proměn (Čudanová)
26. 4. 2019 – 4.A – výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti (DDM, Vognarová)
26. 4. 2019 – 8.A a 8.B – preventivní program Mgr. Hofmana (Chrástová)
29. 4. – 24. 6. 2019 – plavecký kurz žáků 4. tříd v Třebíči (Vognarová, Vognar Jr.)
30. 4. 2019 – 7.A a 9.A – preventivní program Mgr. Hofmana (Chrástová)
2. 5. 2019 – 4.A a 4.B – beseda s ilustrátorkou paní Vydrovou v městské knihovně
(Vognarová, Vognar Jr.)
9. 5. 2019 – 5.B – výukový program v městské knihovně (Macháčková)
14. 5. 2019 – 3. ročník – výukový program v městské knihovně (Horáková, Kyseláková
Z., Houserová)
21. 5. 2019 – 5.A a 5.B – projektový den s rodilým mluvčím (Husárová)
30. – 31. 5. 2019 – fotografování žáků
5. 6. 2019 – 3.A, 3.B a 3.C – návštěva divadelního představení Pipi Dlouhá punčocha
v divadle Radost v Brně (Horáková, Kyseláková Z., Houserová)
5. 6. 2019 – 4.B – výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti (DDM, Vognar Jr.)
6. 6. 2019 – 8.A – návštěva IPS na Úřadu práce (Jordánková, Kysláková J.)








13. 6. 2019 – 1.A a 1.B – pasování na čtenáře v městské knihovně (Aldorfová, Bachová)
13. 6. 2019 – 5.B – výukový program v knihovně (Macháčková)
13. 6. 2019 – 8.B – návštěva IPS na Úřadu práce (Jordánková, Kysláková J.)
25. 6. 2019 – cukrářská tvořivá dílna pro žáky 3. tříd ve spolupráci s paní Savarovou ze
SŠ potravinářské a služeb Charbulova Brno (Horáková)
26. 6. 2019 – 1.A, 1.B, 6.A a 8.B – taneční vystoupení Mighty Shake v Rosicích
(Aldorfová, Bachová, Hrdličková, Čudanová)
27. 6. 2019 – 1.A a 1.B – sportovní den (Aldorfová, Bachová)

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
Již podesáté se letos konalo republikové finále Odznaku všestrannosti. Soutěž probíhala v Brně
na stadionu VUT ve dnech 5. - 7. září 2018.
Naši školu reprezentovala Julie Samlíková z 9.A, která si účast vybojovala vítězstvím v krajském
kole. Ve své věkové kategorii měla 104 soupeřek.
Po slavnostním nástupu, kde děti v barevných tričkách vytvořily na ploše stadionu olympijské
kruhy, přinesla čestná stráž státní vlajku a armádní hudba ve slavnostních uniformách zahrála
hymnu. Pak již mohla Šárka Kašpárková prohlásit finále za zahájené. První den se plnily
následující disciplíny: skok daleký, shyby, hod medicinbalem, běh na 60m a švihadlo.
Především výborným výkonem na švihadle se Julie probojovala do první desítky. Na konci
prvního dne sledovali všichni přítomní exhibici, kdy stejné disciplíny plnili i známí sportovci
nebo bývalí olympionici, např. Radek Juška, Petr Frydrych, Martin Doktor, Michaela Hrubá.
A opravdu bylo se na co dívat.
Druhý závodní den následovalo také 5 disciplín: trojskok, kliky, leh-sedy, kriket a běh na 1 km.
A opět poslední ze zmiňovaných disciplín se povedla Julii nejvíce a posunula ji v konečném
pořadí na výborné 7. místo.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.
Mgr. Pavlína Horáková
Výročí školy v roce 2018
Budova 1. stupně oslavila v roce 2018 90 let od svého otevření a budova 2. stupně měla ve
stejném roce 55. výročí. Tato obě výročí jsme si připomněli v rámci jubilejních XX.
Oslavanských historických slavností 8. září 2018. Proběhl den otevřených dveří, v rámci kterého
si návštěvníci školy mohli prohlédnout prostory školy. Kromě možnosti seznámit se s výsledky
práce žáků a učitelů a měli hosté možnost ochutnat občerstvení připravené ve školní jídelně
a v učebně vaření.
PhDr. Ivan Kocáb

Přírodovědný Klokan 2018
Ve čtvrtek 11. října 2018 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 20 žáků z osmých a devátých tříd. Vítězem se stal
Ondřej Malich ze třídy 8.A, který získal 66 bodů. Druhé místo obsadila Aneta Komárková z 9.A
ziskem 63 bodů a třetí místo patří Dominiku Krutišovi ze třídy 8.A s 51 body.
Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným žákům děkujeme za hojnou účast v náročné
vědomostní soutěži.
Mgr. Irena Pavlíková
Vánoce ve škole
V úterý 18. 12. 2018 se stovky návštěvníků přišly do školy svátečně naladit a nechat se
inspirovat vánoční výzdobou. Ve vánočních výtvarných dílnách se vyráběly vánoční dekorace
a přáníčka a tradičním hitem byly sypané mandaly paní Markovičové.
Byla připravena široká nabídka a prodej dárkových předmětů, svíček, ponožek, keramiky, květin
a dalšího zboží vhodného jako vánoční dárky. Své výrobky a zboží letos ve škole představili pan
Josef Šíbl z Oslavan, paní Leitnerová z Ketkovic, pan Prokop z Třebíče, své zastoupení tu mělo
i Květinářství paní Sakánkové z Oslavan.
Letos poprvé a určitě ne naposledy jsme přivítali paní Lenku Umláškovou z Oslavan, která
sklidila velký úspěch se svými originálními perníky. Proběhla ukázka práce kovářů, stolařů
a kuchařů ze Střední školy dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov a svoji prezentaci
letos představilo i Gymnázium J. Blahoslava Ivančice.
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 tradičně příjemně dokreslilo vystoupení skupiny Naživo. Vyvrcholením
odpoledne bylo již tradiční hudební a pěvecké vystoupení žáků naší školy v tělocvičně za hojné
účasti rodičů a prarodičů i široké veřejnosti.
Velké uznání a poděkování patří všem zaměstnancům a žákům školy, kteří se na přípravě
a zdárném průběhu celé akce podíleli.
PhDr. Ivan Kocáb

Výlet do minulosti
100 let od vzniku republiky -28. 10. 1918
100 let od konce I. světové války -1918- 11. 11. v 11 hodin
150 let od položení základního kamene Národního divadla - 16. 5. 1868
200 let od založení Vlasteneckého = nyní Národního muzea - 15. 4. 1818
Tato obdivuhodná výročí nás inspirovala k prosincové návštěvě Prahy. Žáci devátého ročníku si
tak mohli zopakovat látku dějepisu od šesté třídy a zároveň si na autentických místech
připomenout události, které právě probírají z novodobé historie.
Praha nás přivítala deštěm, takže jsme se rychle ubytovali v těsné blízkosti Lorety a odpoledne
vyrazili na prohlídku Národního muzea. Vstup do historické budovy byl do konce roku zdarma,
proto jsme museli vystát asi půlhodinovou frontu, ale výsledek stál za tuto nepříjemnost.
Opravené interiéry zářily velkolepostí a zajímavé byly obě výstavy. ČESKO-SLOVENSKÁ
a SLOVENSKO-ČESKÁ nás hned v úvodu překvapila originály Pittsburské a Mnichovské
dohody, deklarací Hácha - Hitler z března 1939, ale i dalšími 1200 předměty z téměř stoletého
soužití Čechů a Slováků. Druhá z výstav představila 2 x 100 originálních exponátů, které vybrali
odborníci z 20 milionů předmětů uložených v Národním muzeu, mimo jiné i náušnice Boženy
Němcové, naprosto unikátní románskou čelenku nalezenou u Českých Budějovic, ale i oblečení
výrazných osobností. Prohlídka skončila a Václavské náměstí se už odělo neony a naše cesta
vedla na Staroměstské náměstí, kde na nás čekal opravený orloj a romantika rozsvíceného
vánočního stromu.
Druhý den jsme navštívili Pražský hrad - chrám sv. Víta je gotiky chlouba, ale sv. Václava jsme
neviděli, protože kaple byla uzavřená. Ve starém paláci jsme prošli jedinečnou klenotnicí
s pohřebními insigniemi Přemysla Otakara nebo Rudolfa II., zaujala nás přilba a kroužková
košile knížete Václava a pozůstatek roucha jeho babičky Ludmily. Většina žáků si vůbec
neuvědomila, že stojíme ve Vladislavském sále, protože prázdný vypadal jaksi menší. Zaujalo je
však okno, ze kterého byli vyhozeni místodržící v roce 1618, tedy před 400 lety, kdy začala
povstáním českých stavů třicetiletá válka. Před námi byla ještě prohlídka Rožmberského paláce,
baziliky sv. Jiří a okouzlující Zlatá ulička, do které se sice dostanete, ale zpět musíte použít
průchod kolem Daliborky. Protože nás tlačil čas, opomenuli jsme tentokrát Národní galerii
a sestoupili jsme Nerudovkou na Malostranské náměstí, prošli Karlův most a na Kampě jsme se
chtěli občerstvit ve Werichově vile. Naše rozměrná výprava nenašla tolik volných míst, ba navíc
nás zaskočily tamější ceny. Prošli jsme proto náměstí Republiky a kolem obchodního domu
Kotva jsme zamířili do Palládia, kde v roce 1834 na místě Josefských kasáren napsal Josef
Kajetán Tyl, tehdy furýr /účetní poddůstojník, zásobovač, provianťák 28. pěšího pluku, slova
naší hymny Kde domov můj. Večer nás přivítal secesní Obecní dům, ve kterém jsme zhlédli
výstavu v Pánském klubu o mužích 28. října. Přínosné bylo i video o opravě Obecního domu,
kde se žáci seznámili s jednotlivými řemesly, která zničené prostory uvedla zpět do původní
podoby z roku 1913. Plni zážitků, ale unaveni jsme se vraceli metrem na Malostranskou
a tramvají na Pohořelec, odkud bylo k Loretě jen kousek.
Ráno jsme ji stačili ještě prohlédnout i s pokladem monstrancí a obtíženi kufry jsme zamířili na
Florenc. Ve 13 hodin jsme odjížděli. Míjeli jsme Vítkov s majestátní jezdeckou sochou Jana
Žižky z Trocnova, vojevůdce, který nebyl nikdy poražen a jehož vojenské umění vyučují i na
americkém West Pointu. Panorama Hradčan už bylo za námi a my jsme opouštěli město, jehož
tajemná krása musí vždy oslovit naše smysly stejně jako biskoupského básníka Vítězslava
Nezvala. "Tebe, Praho, je tak těžké opouštět, tvoje Hradčany a tvého Mikuláše, rezavé tvé

střechy, jimž se nevyrovná nic, a k tomu ještě cosi, tvou, tvou poezii. Tebe, Praho, je tak těžké
opouštět, pro tvou krásu, Praho, chtěl bych žíti znovu!"
Mgr. Ludmila Burešová
Ples ZŠ Oslavany
V pátek 11. ledna 2019 proběhl 21. školní ples. Ples byl slavnostně zahájen ředitelem školy
PhDr. Ivanem Kocábem. Pak se již režie v tradičním, ničím nerušeném plesovém rytmu, ujala
hudební skupina Buch. Hosté se opět „protancovali“ večerem v příjemné plesové atmosféře.
Součástí plesu byla hra 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 i touto cestou všem zúčastněným, rodičům žáků, zaměstnancům, firmám
a podnikatelům, kteří jakoukoli formou přispěli na školní ples, děkujeme. Výtěžek plesu bude
využit na pořízení posilovací cvičební sestavy pro venkovní školní sportovní areál. A již nyní si
Vás dovolujeme pozvat na příští 22. školní ples, který se uskuteční 10. ledna 2020.
Mgr. Petr Horák
Soutěž ve šplhu
Koncem kalendářního roku se uskutečnila na naší škole tradiční soutěž ve šplhu. První a druhý
ročník zdolával kratší vzdálenost, děti z třetího až pátého ročníku šplhaly až nahoru. Nejlepší 3
dívky a nejlepší 3 chlapci z každého ročníku byli odměněni medailemi a drobnými cenami.
Výsledky soutěže:
1. ročník 1. Vanesa Valešová 7,54 2. Tereza Vavříková 9,72 3. Kateřina Konečná 9,95
1. Filip Endlicher 5,68 2. Hayk Khachaturyan 5,9 3. Denis Roháček 5,99
2. ročník 1. Natálie Václavíková 5,16 2. Karolína Krahulová 6,96 3. Natálie Sedláčková 7,52
1. Ondřej Neugebauer 4,06 2. Josef Brázda 5,23 3. Martin Svoboda 5,83
3. ročník 1. Aneta Pospíchalová 6,62 1. Lucie Sigmundová 6,62 2. Berenika Řehořová 7,55 3.
Vanesa Musilová 8,96
1. Tomáš Savara 5,38 2. Antonín Savara 6,58 3. Michal Jakubů 6,89
4. ročník 1. Karolína Kolářová 6,54 2. Alžběta Moosová 7,04 3. Adriana Olaru 7,20
1. David Robotka 5,55 2. Štěpán Valach 5,74 3. Martin Paška 6,06
5. ročník 1. Daniela Schmidová 6,7 2. Denisa Doležalová 7,2 3. Anna Moosová 7,9
1. Bartoloměj Neumann 3,6 2. Roman Schweiger 5,9 3. Šimon Musil 7,2
Mgr. Pavlína Horáková

Dějepisná olympiáda 2019
Školního kola Dějepisné olympiády se zúčastnilo 44 žáků 9. ročníku. Výsledky:
9.A 1. Jana Treuová, 2. Zdeněk Kryštof , 3. Tereza Urbanová
9.B 1. Daniela Králíčková, 2. Štěpánka Kyrschová, 3. Lucie Procházková
Celkem z obou tříd: 1. Daniela Králíčková 72 bodů, 2. Jana Treuová 70 bodů, 3. Štěpnáka
Kyrschová 67 bodů
Mgr. Ludmila Burešová.
Pěvecká soutěž na 1. stupni
Ve středu 13. března 2019 se uskutečnila v počítačové učebně pěvecká soutěž. Celkem se jí
zúčastnilo 39 žáků. Na klavír zpěváky doprovázely žákyně 8. a 9. tříd naší školy: Zuzka Tóthová,
Lída Horáková a Monika Nekudová. Všichni se moc snažili a jejich výkony byly vyrovnané.
Rozhodování pro porotu nebylo vůbec lehké. Nejlepší soutěžící byli odměněni diplomy
a drobným dárkem.
Konečné výsledky jsou uvedeny v následujícím přehledu.
1. ročník: 1. místo: Kateřina Janošková 1.A, Kateřina Prušová 1.A, Melanie Neterdová 1.B,
2. místo: Marianna Palásková 1.B, 3. místo: Štěpán Kratochvil 1.B, Jindřich Pavlíček 1.B
2. ročník: 1. místo: Eliška Horká 2.C, 2. místo: Daniela Vágnerová 2.A, Daniela Ponížilová 2.C,
3. místo: Anežka Šiflová 2.B
3. ročník: 1. místo: Eva Hrbková 3.A, Vojtěch Křelina 3.A, 2. místo: Lukáš Sobotka 3.B,
3. místo: Berenika Ema Řehořová 3.B
4. ročník: 1. místo: Viktorie Prchalová 4.B, Terezie Prchalová 4.B, 2. místo: Adéla Navrátilová
4.A, Vendula Baslíková 4.A, Adéla Adamová 4.B, 3. místo: Kačka Křípalová 4.B
5. ročník: 1. místo: Gabriela Minaříková 5.A, Kateřina Knotková 5.B, 2. místo: Tomáš Straka
5.A, 3. místo: Lucie Koníčková 5.B

Odznak všestrannosti - 1. místo v okresním kole
V úterý 19. 3. 2019 se v Ivančicích konalo okresní kolo soutěže Odznaku všestrannosti.
Oslavanskou školu reprezentovalo 20 dětí, které plnily 5 disciplín víceboje: trojskok, hod
medicinbalem, dribling, švihadlo a kliky. Součet bodů za dosažené výkony rozhodl o pořadí
v jednotlivých kategoriích. V týmové soutěži zvítězilo a postup na krajské kolo si vybojovalo
naše družstvo ve složení:
Barbora Novotná, Monika Nekudová, Natálie Husáková, Michaela Večeřová, Adam
Neugebauer, Jan Kocáb, Viktor Jirásek a Luboš Budín.
Medaile jsme získali také mezi jednotlivci, kde do krajského kola postupují první dva z každé
věkové kategorie.

1. místo: Ludmila Horáková, Barbora Novotná, Julie Bucsuházy, Adam Neugebauer, Štěpán
Valach
2. místo: Julie Samlíková, Michaela Večeřová, Eliška Horáková, Mathias Pape
3. místo: Jan Kocáb, Antonín Savara
Všem blahopřejeme k dosaženým výkonům, děkujeme za reprezentaci školy a postupujícím
přejeme hodně štěstí v kole krajském.
Mgr. Pavlína Horáková
Vybíjená
V pátek 29. března 2019 se v Ivančicích uskutečnilo okrskové kolo soutěže ve vybíjené žáků
1. stupně. Družstvo naší školy po bojovných výkonech obsadilo pěkné 6. místo.

Mgr. Jiří Vognar
Čokoládová tretra 2019

ZŠ Oslavany se letos poprvé zapojila do projektu Čokoládová tretra. Základního kola se
zúčastnily děti od 1. do 5. třídy, které byly podle věku rozděleny do 3 kategorií: ročníky 20132012 - běh na 100m, ročníky 2011-2010 - běh na 200m a ročníky 2009-2008 - běh na 300m.
Soutěž probíhala v dopoledních hodinách na místním stadionu, na který přišli závodníky
povzbudit i jejich spolužáci. Diplom a postup do krajského kola získali z každé kategorie vždy 3
nejrychlejší dívky a chlapci. Vítězové z kola krajského budou mít právo zaběhnout si svoji trať
ve finále v Ostravě. Výsledky:
Ročníky 2012-2013 100m 2012-2013 100m 1. Ema Horáková 1.A 19,44 1. Daniel Sekanina 1.A
19,96 2. Aneta Čiháčková 1.B 21,9 2. Matyáš Bucsuházy 1.A 20,22 3. Kateřina Nováková 1.B
22,74 3. Štěpán Bucsuházy 1.B 20,5.
Ročníky 2010-2011 200m 2010-2011 200m 1. Simona Rosendorfová 3.A 39,61 1. Marek
Nemrava 2.C 37,72 2. Natálie Sedláčková 2.C 41,94 2. Michal Adam 3.B 37,76 3. Martina
Juřičková 3.B 42,47 3. Václav Krpec 2.B 38,31 2008-2009 300m.
Ročníky 2008-2009 300m 1. Aneta Pospíchalová 3.B 01:01,8 1. Štěpán Valach 4.B 57,02
2. Karolína Kolářová 4.B 01:03,7 2. Tomáš Savara 3.A 57,95 3. Denisa Uhrová 5.A 01:04,4 3.
Michal Konečný 3.C 01:00,1
Postupujícím blahopřejeme a přejeme, aby se jim v krajském kole dařilo.
Mgr. Pavlína Horáková

Exkurze do Polska
V pátek 12. 4. 2019 se uskutečnila pro žáky 2. stupně zajímavá poznávací exkurze do Polska.
V dopoledních hodinách jsme přijeli do Věličky, kde byla domluvena prohlídka těchto
nejstarších a nejhlubších solných dolů na světě. Pro svoji mimořádnost jsou tyto doly zařazeny na

seznam světového dědictví UNESCO. Navštívili jsme unikátní podzemní prostory, kde jsou
v soli vytesány chrám a kaple, je tu množství sochařských děl ze soli, solná jezera a další
zajímavosti.
V odpoledních hodinách pak proběhla návštěva starobylého královského města Krakova –
bývalého hlavního města polského království. Krakov je právem označovaného za srdce Polska.
Město ležící na březích řeky Visly a je kolébkou polské státnosti a kultury. Prohlédli jsme si
zámek Wawel a katedrály, následovala vyhlídka na Vislu a procházka starým městem.
Exkurze byla velmi zdařilá a zajímavá a příjemný dojem z ní nemohlo pokazit ani nepříznivé
chladné a deštivé počasí. Děkujeme paní PhDr. Jolaně Kubíkové z cestovní kanceláře Porta
Optima, která pro nás tuto exkurzi uspořádala.
PhDr. Ivan Kocáb
Dopravní soutěž mladých cyklistů
Základní kola této soutěže se pravidelně konají v Oslavanech v areálu dopravního hřiště za účasti
škol z okolí. Děti dokazují své znalosti (test z pravidel silničního provozu a zdravovědy) i
dovednosti (jízda zručnosti, jízda po dopravním hřišti).
Letos jsme měli v obou kategoriích dvojnásobné zastoupení. V oblastním kole jsme v mladší i
starší kategorii obsadili 1. a 2. místo.
Mladší kategorie (čtvrtý ročník):
1. místo: Kateřina Křípalová, Štěpánka Horká, Martin Polák, Josef Krpec
2. místo: Gabriela Kepáková, Andrea Zelená, Tomáš Michálek, David Robotka
Starší kategorie (devátý ročník):
1. místo: Julie Samlíková, Barbora Veselá, Zdeněk Kryštof, Tomáš Sedláček
2. místo: Karolína Straková, Lucie Zaklová, Filip Paška, Ivo Dubšík
Dařilo se nám i v kole okresním, kde starší získali 2. a 3. místo a mladší 1. a 3. místo.
Vítězové tak vybojovali postup do kola krajského, které proběhne 28. 5. 2019 v Brně na
dopravním hřišti Riviéra. Děkujeme všem za reprezentaci školy a přejeme, aby získané
zkušenosti uplatnili i v běžném silničním provozu.
Mgr. Pavlína Horáková
Recitační soutěž
V pátek 10. května 2019 proběhlo v počítačové učebně 1. stupně školní kolo již tradiční recitační
soutěže. Zúčastnilo se 39 dětí ze všech pěti ročníků. Děti byly dobře připraveny a předvedly
pěkné výkony. V každém ročníku byli vybráni nejlepší recitátoři a byli odměněni diplomem
a pěknými cenami. První místa obsadili:
1. ročník – Neterdová Melánie a Pavlíček Jindřich (oba z 1. B),

2. ročník – Prátová Natálie a Nečas Jan (oba z 2. C),
3. ročník – Holáňová Šarlota a Jahodová Veronika (obě ze 3. A),
4. ročník – Valachová Lenka (4. A) a Adamová Adéla (4. B),
5. ročník – Horáková Natálie a Šárka Ščudlová (obě z 5. B).
Všem výhercům gratulujeme. Všem recitátorům děkujeme za účast a přípravu na soutěž
a budeme se těšit zase za rok na pěkné kulturní dopoledne s básničkami.
Porota soutěže – Mgr. Dita Bachová, Mgr. Jarmila Šíblová a Mgr. Ivana Vognarová

Ekologický pobyt ve Skleném
V polovině května jsme se třídou 7. A měli možnost strávit 3 dny na programech s ekologickým
střediskem Chaloupky. Ubytovaní jsme byli v krásném prostředí Žďárských vrchů v obci Sklené.
Během pobytu jsme šli na ornitologickou procházku, naučili jsme se novým tábornickým
dovednostem, všemi smysly jsme poznávali rostliny a lupou jsme si prohlíželi nalezené drobné
živočichy a jejich pobytová znamení. Při programu s anglickými lektory si žáci vyrobili origami
svícínek a zajímavé závěsy do oken. Poslední den při orientačním běhu jsme si procvičili práci
s mapou a GPS.
Byl to aktivně a smysluplně strávený čas obohacený atraktivními výukovými metodami. Všichni
lektoři, kteří se s našimi žáky setkali, chválili jejich ukázněnost, výkony i znalosti. Děkuji vedení
školy a rodičům za podporu, bez které bychom tuto akci nemohli realizovat.
Ing. Zdeňka Musilová
Postřehy žáků
Pobyt ve Skleném se nám velice líbil, programy byly zajímavé, naučné, zábavné. Mrzí nás, že
nevyšlo počasí, byla zima, pršelo a foukal studený vítr. Vařili tam výborná jídla, která nám moc
chutnala. Nejvíc se nám líbil orientační běh a práce s GPS. Celý výlet jsme si moc užili.
Petra Nováková a Markéta Studená
Na programech se mi líbilo, že jsem se dozvěděl mnoho nových věcí. Nejvíc mě bavil program
v lese a práce s mapou, buzolou a GPS.
Lukáš Bednařík a Tadeáš Horký
Tento výlet byl naprosto úžasný, všichni byli milí, jídlo nám chutnalo. Nejvíce mě bavilo sbírání
brouků a pobytových znamení, orientace v lese s mapou, hledání pokladu s GPS. Pobyt jsme si
užili a už se těšíme na nový.
Petr Müller
Čokoládová tretra

V úterý 21. 5. 2019 se v Brně konalo krajské kolo soutěže Čokoládová tretra. Děti od 1. do 5.
třídy soutěžily ve 3 kategoriích: běh na 100, 200 a 300 metrů. Ze všech jihomoravských škol
přihlášených do tohoto projektu postoupili vždy 3 nejlepší chlapci a 3 nejlepší dívky v každé
kategorii. Do Brna se tak sjelo celkem 600 dětí.
I my jsme měli zastoupení ve všech kategoriích. Nejlépe se vedlo dětem nejmladším. Na trati 100
metrů obsadil Daniel Sekanina (1.A) 24. místo, Aneta Čiháčková (1.B) 13. místo a Ema
Horáková (1.A) dokonce vystoupala na stupně vítězů a odváží si místo třetí. Tím si vybojovala
postup do celostátního kola, které proběhne v červnu v Ostravě.
Dětem k dosaženým výkonům blahopřejeme a Emě přejeme hodně štěstí ve finále.
Mgr. Pavlína Horáková
Odznak všestrannosti
V pondělí 27. 5. 2019 se v Brně na stadionu VUT konalo krajské kolo Odznaku všestrannosti.
Děti, které postoupily z okresního kola, soutěžily v těchto disciplínách: běh na 60 metrů, skok
daleký, hod kriketovým míčkem, shyby na šikmé lavičce, leh-sedy a závěrečný běh na 1 000
metrů nebo dribling.
Tým naší školy obsadil pěkné 10. místo. Úspěšnější jsme byli v soutěži jednotlivců, bronz si
odváží Ludmila Horáková, stříbro Adam Neugebauer, Štěpán Valach a zlato Julie Samlíková,
která si vítězstvím zajistila přímý postup do podzimního republikového finále. Ostatní medailisté
budou netrpělivě čekat, jestli postoupí na body.
Děkujeme za reprezentaci školy a medailistům blahopřejeme.
Mgr. Pavlína Horáková
Dopravní soutěž mladých cyklistů

Vítězné týmy z okresních kol se sjely v úterý 28. 5. 2019 na dopravní hřiště Brno Riviéra, kde se
konalo krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Ač většinu dne pršelo, závodníkům to
vůbec nevadilo, protože celý areál je zastřešený. Soutěžilo se v disciplínách: testy z pravidel
silničního provozu, jízda zručnosti, praktické ošetření a poskytování 1. pomoci, hledání v mapě
nejbezpečnější trasy a jízda po dopravním hřišti.
Naši školu reprezentovalo družstvo čtvrťáků ve složení: Gabriela Kepáková, Štěpánka Horká,
David Robotka a Martin Polák. Během soutěže se pořadí škol neustále měnilo a rozhodoval
každý bod. V konečném hodnocení jsme obsadili těsně 4. místo. Děti si z Brna odvážely nejen
mnoho nových zkušeností, ale také plno pěkných cen.
Mgr. Pavlína Horáková

Charitativní projekty

Adventní koncerty České televize
Naše škola se letos připojila k tradiční předvánoční celorepublikové sbírce. Adventní koncerty
České televize patří k nejstarším projektům tohoto typu u nás. Už osmadvacet let pomáhají
realizovat projekty neziskových organizací ve všech regionech České republiky, často i těm,
které by jinak pro svou velikost na obdobnou podporu běžně nedosáhly. Pro letošní ročník
vybrala komise Adventních koncertů čtyři další subjekty: Portus Praha, Nadační fond pro
předčasně narozené děti a jejich rodiny, ERGO Aktiv a spolek Andělé Stromu života.
Na konto adventních koncertů České televize přispěli žáci školy, jejich rodiče, zaměstnanci
a návštěvníci školy částkou 8 000 Kč. Tato částka byla odeslána na konto Adventních koncertů.
Všem dárcům velmi děkujeme.
PhDr. Ivan Kocáb
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.
Mgr. Barbora Šíblová
Život dětem
Prodejem předmětů s logem Život dětem jsme přispěli 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.
Mgr. Barbora Šíblová

Projekt v Permoniu Oslavany
V průběhu měsíců květen a červen 2019 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
pravidelně navštěvují výstavy výtvarného oboru a jsou přítomni vystoupením hudebního nebo
tanečního oboru.
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.
Jarmila Šíblová, Mgr. Zdeňka Kyseláková a Mgr. Jitka Zemanová. Tato „přípravka“ má za cíl
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 školy 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 společné vzdělávací programy (MAP II), 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 2018/2019 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, ve výboru zastupitelstva a v odborných komisích rady města.
Škola spolupracuje při různých společenských a kulturních akcí pořádaných místním kulturním
a informačním střediskem.
Vyučující českého jazyka 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 do 31. 8. 2019 realizovali projekt v rámci tzv. šablon pro ZŠ.
Školní asistent - personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity bylo poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta základním
školám. Aktivita umožnila 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 poskytoval 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 bylo 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 diagnostikoval speciální
vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce byla 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
Jednalo se o další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblastech čtenářská gramotnost,
cizí jazyky a mentoring.
Projekt „MAP II“
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). Součástí projektu jsou kromě jiného zajímavá a podnětná setkání pedagogů z okolních
mateřských a základní škol. Kladný ohlas mají rovněž různé vzdělávací program realizované
díky tomuto projektu.
YOUTO 2019
Jedná se o další ročník mezinárodního prázdninového setkání mládeže, který navazuje na
úspěšné předcházející ročníky této akce. V roce 2019 se setkání uskutečnilo v německém městě
Schkeuditz.

Projekt „PolyGram“
Naše škola se v průběhu minulého 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 navázala 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. Z naší
školy se do projektu zapojila paní učitelka Mgr. Monika Janošíková. Prostřednictvím účasti na
odborných setkáních a sdílením praxe akademiků a pedagogů probíhala spolupráce na přípravě
výstupů a evaluaci projektu. Setkání účastníků projektu z Jihomoravského kraje probíhala jednou
za dva měsíce. Projekt pokračuje i v příštím školním roce.

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. Na počátku je nově navázaná spolupráce se slovenským
městem Nováky.
Projekt v hodinách Tv
Odznak všestrannosti (projekt Sazka olympijský víceboj) vítězů probíhal dalším svým ročníkem
ve školním roce 2018/2019. Pro žáky základních škol tak funguje atraktivní pohybový program.
Klade 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 – jsou stanoveny tak, aby byly motivační pro
všechny zájemce o projekt. Pohybový program 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. V této soutěži dosahuje naše škola tradičně velmi dobrých výsledků a po
úspěších v okresním a krajské kole se některým žákům podařilo probojovat i do celostátního
finále. Garantem tohoto projektu je na naší škola Mgr. Pavlína Horáková, která má velký osobní
podíl na úspěchu celé akce.

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.
O sběrové aktivitě ve školním roce 2018/2019 vypovídají následující údaje:
 nápojové kartony a PET lahve – bylo nasbíráno několik set kilogramů této komodity
(zajišťuje firma AVE Třebíč)
 starý papír – celkem bylo odevzdáno více než 13 tun této suroviny (firma REMAT Brno)
 šípky – žáci nasbírali 589 kg (pro firmu IMONT Třebíč)
 pomerančová kůra – bylo nasbíráno 81 kg (LEROS Strážnice)
 léčivé rostliny – škola odeslala do nákupny LEROS Strážnice 17,8 kg usušeného květu
černého bezu, 7,1 kg listu pampelišky, 1,9 kg listu jitrocele, 8,7 kg listu jahodníku a 0,81 kg
květu hluchavky

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 také 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 a nepovinných 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 hlavně školní psycholog, speciální pedagog, výchovný
poradce a preventista ve spolupráci s vedením školy a s ostatními pedagogy.
Ve školním roce 2018/2019 se ve škole vzdělávalo celkem 57 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.

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.

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 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 další tři kmenové učebny, 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.
Z důvodu opotřebovanosti a v rámci zvýšení bezpečnosti v oblasti GDPR byly vyměněny zámky
v celé budově II. stupně a pořízen nový uzamykatelný nábytek do kanceláře. Byly komplexně
zrekonstruovány šatny u tělocvičny. Pro nové pedagogy byly pořízeny notebooky.
Výtěžek školního plesu jsme letos věnovali na pořízení venkovních posilovacích souprav do
školního sportovního areálu.

Část VIII.

Zhodnocení a závěr
Školní rok 2018/2019 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 lidé a byli po všech stránkách dobře připraveni pro další etapu
svého života.
Na 1. stupni prospělo s vyznamenáním 85% žáků, na 2. stupni je to 38% žáků. Z výsledkové
sestavy společnosti CERMAT o jednotných přijímacích zkouškách na střední školy vyplývá
zajímavé srovnání. Žáci naši školy dosáhli lepších výsledků než je celorepublikový průměr, a to
jak v jazyce českém, tak i v matematice.
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. V rámci atletické soutěže jsme měli úspěšné zastoupení i v republikovém finále. 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 v dalším období čeká mnoho významných pozitivních
změn a zlepšení prostředí a zázemí školy. Pozitivní přínos pro další rozvoj školy měly projekty
financované z prostředků Evropské unie.
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 dne otevřených dveří nebo během 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 pro náročnou práci. Aby byl dán všem
dostatečný prostor pro iniciativu, kreativitu, nové nápady, abychom spolu dokázali komunikovat,
abychom i složitější 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 2018/2019 podařilo, že za námi
zůstává poctivá kvalitní práce, za kterou se nemusíme stydět a za kterou bych chtěl všem moc
poděkovat.

Oslavany 26. srpna 2019

PhDr. Ivan Kocáb
ředitel školy

