
Výroční zpráva školy 2005 - 2006 
Základní škola a mateřská škola Drnholec 

I. - Základní charakteristika školy 
Základní škola a mateřská škola Drnholec, příspěvková organizace, okres Břeclav  
Svatoplukova 277/2,  
691 83 Drnholec  

Zřizovatel školy – Obec Drnholec, ředitel školy: Libor Smíšek. 

Součásti základní školy jsou školní družina, školní klub, školní jídelna při ZŠ, školní jídelna při MŠ 
Pasohlávky, školní jídelna při MŠ Jevišovka, výdejna v MŠ Drnholec, mateřská škola v Drnholci, 
Pasohlávkách, Jevišovce, Dobrém Poli. 

telefon – 519 519 281, e-mail: skola@drnholec.cz 

Školní rok 2005 – 2006 

Počet tříd 
 

celkem počet ročníků 

Celkový počet 
žáků 

Počet žáků 
na jednu 

třídu 

Celkem 16 9 352 22 

1. stupeň 8 5 145 18 

2. stupeň 8 4 207 25,875 

Počty žáků 
Celkový počet žáků v 1. ročníku: 24  

Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 23,50 

Rada školy 
Rada školy zřízená dle §17a, odst.1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění v roce 2003 v tomto 
složení: 
RNDr. Kalandrová Jana, Mgr. Šimčíková Bronislava, Mgr. Juřenová Jana, Radkovičová Jitka, 
Mgr. Janeček Jiří, Mgr. Procházka Tomáš, Zabloudilová Miluše, Hanáková Lada, Zekl Josef. 

Po dvou letech byla zvolená nová Rada školy v tomto složení: RNDr. Kalandrová Jana, 
Mgr. Šimčíková Bronislava, Mgr. Juřenová Jana, Mgr. Zabloudilová Soňa, Pospíšková  Ludmila, 
Konečná Petra, Mgr. Janeček Jiří, , Mgr. Procházka Tomáš, Vavřina Miloš  

Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. 
Název zvoleného vzdělávacího programu: Obecná škola 

Číslo jednací: 120 35/97-20 

V ročníku: 1. - 9. 

Školní jídelna, která je součástí školy 

Počet strávníků 
Typ jídelny- dle výkazu V17-01 Počet 

žáci a děti škol. prac. ostatní* 

921 ŠJ - úplná 1 256 41 110 

923 ŠJ - výdejna 1 41   
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Počet pracovníků školní jídelny k 15.10.2005 
Fyzické osoby: 6 

Přepočtení na plně zaměstnané: 6 

Školní družina, která je součástí základní školy  
počet oddělení ŠD: 4 

počet dětí v ŠD: 86 

počet vychovatelů ŠD: fyz. 4 / přepoč. 2,6 

Z činnosti školní družiny: výčet akcí v bodě VI. 

Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí: 0 

Školní klub 
počet oddělení ŠK: 14 

počet dětí v ŠK: 270 

počet vychovatelů ŠK: fyz. 11 / přepoč. 2,5 

Z činnosti školního klubu: výčet akcí v bodě VI. 

Školní družina i školní klub spolupracují při většině veřejných akcích školy, sportovních soutěžích, 
organizují pro žáky řadu zajímavých činností. 

II. - Údaje o pracovnících školy 
- uvádět fyzický počet / přepočtený počet

Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.563/2004 Sb. 
Celkový počet pedagogických pracovníků: 25/23,6  

Z toho odborně kvalifikovaných: 16/9 (64%/36%) 

Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2005/06 nastoupili na školu: 0 

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2005/06 nastoupili na školu: 0 

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2005/06 odešli ze školy: 1 

Věkové složení učitelů  

Učitelé 
Věk 

Muži Ženy 

Celkem 8 17 

Rodičovská dovolená  1 

do 35 let 0 3 

35 – 50 let 4 10 

nad 50 let 4 3 

pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

pracující důchodci pobírající důchod 1 1 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

Typ kurzu 
Počet zúčastněných 

pracovníků 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

Typ kurzu 
Počet zúčastněných 

pracovníků 

Celkem 94 

Seminář dyslektický asistent 2 

Školení Nová škola 6 

Seminář prevence drog 3 

Seminář aerobiku 1 

Seminář ASUD 1 

Semináře ŠVP 6 

Tvořivá škola 16 

Seminář ASUD 1 

Seminář hudební 2 

PAU 12 

Školení školních knihovníků 3 

Seminář hyperaktivita 1 

Koordinátor 5 

Kurz - excell 2 

Kurz - fotoeditor 11 

Kurz – Z1 3 

Seminář Aj 6 

Setkání metodiků prevence 1 

Semináře projekty 6 

Školeni BOZP 1 

Školení právní otázky 1 

Školení řízeni 3 

Školení BOZP - TV 1 

Romský asistent: NE 

Jiný asistent: NE 
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III. - Výsledky výchovy a vzdělávání 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo 
bez (*) 

Neprospělo 
bez (*) 

Opakují 

Celkem za školu 352 133 342 8 6 

1. 24 23 23 1 1 

2. 24 21 24 0 0 

3. 28 14 28 0 0 

4. 31 19 29 2 2 

5. 38 12 37 1 1 

Celkem za I. stupeň 145 89 141 4 4 

6. 49 12 47 2 2 

7. 51 10 50 1 0 

8. 59 13 56 3 0 

9. 48 21 48 0 0 

Celkem za II. stupeň 207 44 201 6 2 

2. Snížený stupeň z chování 

Stupeň chování Počet 
% z počtu 
všech žáků 

školy 

2 6 0,017 

3 0 0 

3. Neomluvené hodiny 
Celkový počet neomluvených hodin na škole: 212, průměr na jednoho žáka: 0,6. 

 

4. Údaje o přijímacím řízení na školu 

Gymnázia 

Školní rok 2005/06 
4 leté 

studium 
6 leté 

studium 
8 leté 

studium 

SOŠ SOU 

Počty přijatých žáků 0 0 5 19 34 

5. Počet absolventů ZŠ 

• 9.ročník: 48 

• nižší ročník: 5  

• Celkem: 53 
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IV. – Inspekce 
7.-9.3. 2006 - závěry 
V koncepčních dokumentech školy i při výuce jsou zohledňovány klíčové oblasti vzdělávání. Vedení 
školy podporuje vzdělávání učitelů zaměřené na tvorbu ŠVP, ICT a dalších priorit školy. 
Prevence sociálně patologických jevů je cíleně zaměřena na problémy, které se ve škole vyskytují. 
Pedagogové podporují rozvoj sociálních kompetencí žáků v projektovém vyučování. 
Informační a komunikační technologie jsou ve výuce využívány, nedostatkem je málo počítačů a 
nevyhovující technické parametry většiny z nich. Ve škole chybí také moderní prezentační technika. 

V. Rozhodnutí ředitele 
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet 
odvolání proti tomuto rozhodnutí. 

Rozhodnutí ředitele Počet 
Počet 

odvolání 

O odkladu povinné školní docházky podle § 37 6 6 

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0 

Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 0 0 

Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2005/2006: 30 

Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2006/2007: 32 

VI. - Další údaje o škole 

Školní akce za rok 2005/2006 

září 2005 

Divadlo Radost 

Maratón E. Zátopka 

 říjen 2005 

Přespolní běh - Břeclav 

Třídní schůzky 9A,B, Prevence drogy 

Prevence drogy,Zavírání lesa, divadelní představení "Renesanční vojenství", místní kolo 
sálová kopaná 8.9tř.,   

Exkurze Tech. Muzeum a Muzeum romské kultury Brno 

Okrskové kolo- sálová kopaná - Březí 

Děj. Mikulčice 7.A,B. 

spaní v družině 

Podzimní prázdniny , spaní v družině 

listopad 2005 

Soustředění v aerobiku 

Florbal - místní kolo  8.9 ročník 

Florbal - okrsek - Březí  8.9 ročník 
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DRAKIÁDA 

přehazovaná D 7.-9. 

úklid - Drnholec-Novosedly - cyklostezky  

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ (člověk v tísni) 

Setkání maminek s dětmi v ŠD 

ADVENTNÍ NEDĚLE 

prosinec 2005 

PRODLOUŽENÁ - 9.A,B. 

Rozsvěcování vánočního stromu 

Vánoční koncert - Vojkůvka, Chem. soutěž 

Výstava obrazů Z.Buriana s výkladem o pravěku  

MŠ Drnholec - ŠD hraje divadlo 

Jevišovka - senioři, Ván. Turnaj ve stolním tenise 

divad. Představení v kinosále, šplh-T.Ondráček-rekord 2,2 

leden 2006 

Školní kolo - konver. Soutěže v Aj, Nj 

Dějepisná olimpiáda - šk. kolo vyhodnocení 

únor 2006 

OÚ Pasohlávky - vítání občánků 

Olympiáda ČJ - 18.žáků  8.-9.tř. 

Okr. Kolo děj. olympiády 

košíková  8. a 9. třída 

Maškarní karneval 

škol. Kolo SG-1.st./ Forbal 6. a 7. třída 

škol. Kolo SG- 2. st. 

1.-9.tř. film Anděl Páně 

březen 2006 

Loutková pohádka, Mez. Festival dok. Filmů Jeden svět(člověk v tísni) Praha 

1.,3. roč o JČ Zabloudilová K. 9.B (13/14) 

návštěva - beseda v gynek. Ordinaci Novosedly 

Vystoupeni k MDŽ  Turnaj - odbíjená  
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šk. Odbíjená - 8 - 9.  

gymn. závody 1.- 9. tř 

ZO - okresní kolo 

Nj 4. - vystoupení pro Aj 4.A pohádka atd. 

Recit. Soutěž 

Soutěž v aerobiku 

D 6 - exkurze Brno - MZM (pravěk) + výstava obrazů (Z.Burian) 

duben 2006 

Coca-cola školský pohár 

Okr. Kolo Pythágoriády - 6.tř., skok vysoký 6.-9.tř., /Zájezd Karel IV. 

přehazovaná 6. - 7. D 

Otvírání lesa ŠD I,II,ŠK 

Šlapanický koniklec - SG 

Dravci     

Coca-cola II. Turnaj 

Minikopaná okrsek - Drnholec 

Stonožka - aerobik 

květen 2006 

Pevnost škola 

Pálení čarodějnic 

Sběr papíru 

McDonalds- cup - Hustopeče 1.-5.roč.,/  Aj - Happy House 

Odbíjená okrsek Mikulov 9.r. 

Obřad vítání dětí do života (OÚ) 

Stolní tenis - turnaj  

Exkurze 9.tř-Př+D Mendelianum Technické muzeum+Ústř. hřbitov 

Exkurze 2.tř. - SVATÝ KOPEĆEK MIKULOV 

Úklid cyklostezky/Pohořelice - otvírání nového hřiště 

RV 8.A - dívky- exkurze do kadeřnictví (p.D. Mrenicová) 

Odbíjená okres  

košíková - Valtice 2. místo 
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CHKO Pálava - 3.r. 

Mikulovké setkání 

Slavík 

DZP - exkurze NOVÉ VINAŘSTVÍ 

červen 2006 

Divadlo - Kuba a loupežníci 

Den dětí v Jevišovce 

exkurze do HTS + Navara Novosedly 8. a 9. roč. 

Školení účetnictví PO 

výlet 6.B od 13.-17.6.2006 

exkurze Znojmo 7.A,B 

Radost Brno - RYCHLÉ  ŠÍPY 

výlet 7.A Brno 

noc v družině  

Koupaliště Mikulov ŠD I,II 

Olympijské dny, Drnholecký trojboj 

Červenec - Tábor Hornice  

Kroužky při ZŠ 

Název Počet Žáků 

Celkem 14 270 

Hudební 1 14 

Modelování 2 29 

Odbíjená 1 14 

Míčové hry 1 19 

SG 2 30 

Aerobic 2 48 

Atletika 1 14 

Šachy 1 13 

Divadelní 1 12 

Český jazyk 1 12 

Klub 1 85 
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VII. - Zhodnocení a závěr 
Naše škola splnila svůj výstupní úkol: všichni žáci, kteří ukončili docházku byli přijati na střední 
školy, učiliště, pět žáků bylo přijato z páté třídy na víceleté gymnázium. 

Desítky akcí, které uspořádali naši učitelé, vychovatelky přispěly k dobrému jménu školy a všem 
patří upřímné poděkování.  

Letos nás navštívil při zahájení našich olympijských dnů i hejtman Jihomoravského kraje ing. 
Stanislav Juránek. 

Problémy s chováním ve škole byly ve srovnání s chováním na veřejnosti mnohem menší a je 
výrazně patrný rozdíl ve výchově ve škole a mimo ni. 

Daří se postupně zlepšovat kvalifikovanost učitelského sboru – tři studující. 

Pedagogický sbor plní své úkoly zodpovědně a s kvalitními výsledky. 

Osnovy byly splněny, úkoly, které si předmětové komise daly, byly zhodnoceny a většina úkolů se 
splnila. Patří poděkování všem pracovníkům školy za práci v uplynulém školním roce. 

Poprvé se uskutečnilo vlastní hodnocení školy v přípravném týdnu v srpnu 2006. 

Dary škole 
Poděkování uvedeným firmám za pomoc škole při organizování a podpoře jejich akcí: Firma 
Macháček, Mountfield Drnholec, Elektro Michálek, obchod Malíkovi, Prodex Hrušovany nad 
Jevišovkou, paní Plassová, obchod Konečný, Pražák Jevišovka, květinářství Lidka Lambotová, 
Konzervárna Novák, Škrabal Drnholec, Sobotka, Lidokov Boskovice, firma Mates, firma Hudec, 
firma Rabata. 

Zakončení školního roku 
Školní rok byl slavnostně ukončen rozloučením s vycházejícími žáky za účasti představitelů 
obecních úřadů Drnholec, Pasohlávky, Novosedly, Jevišovka, Brod nad Dyjí, Nový Přerov.  

Žákyní roku se stala Karolína Zabloudilová z 9.B třídy. 

 

VIII. - Poradenské služby v základní škole 

Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) 

Počty 

fyzický počet úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 2leté studium Ped. f. Olomouc vysokoškolské 

školní metodik prevence 1 školení středoškolské 

školní psycholog 0 - - 

školní speciální pedagog 0 - - 

Věková struktura 

 do 35let 35 - 50 let 
50 let - důch. věk / z toho 

důchodci 

výchovný poradce - - 1 / 0 

školní metodik prevence - 1 - 
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IX. - Hodnocení minimálního preventivního programu 
 
Minimální preventivní program vychází z těchto materiálů: Koncepce prevence zneužívání 
návykových látek a dalších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu 
MŠMT ČR na období 1998 - 2000 , MŠMT ČR  prosinec 1998, Strategie prevence sociálně 
patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2001 – 2004, 
Metodický pokyn ministra školství, mládeže  a tělovýchovy k prevenci sociálně 
patologických jevů u dětí a mládeže Č.j. 14514 / 2000 - 51  
 
Preventivní program  -  zasahoval výchovnou a naukovou složku vzdělávání během 
celého školního roku, směřoval  k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k pozitivní  změně 
motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod.
 
 Cílem  primární prevence  je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně 
patologickým jevům . V tomto roce jsme se zaměřili  na prevenci kouření. 
 
Program sledoval obecné cíle, zejména zaměření do oblasti zdravého životního stylu, na 
prevenci kriminality mládeže; na prevenci zneužívání návykových látek, různé formy 
působení na postoje a  ovlivňování chování dětí a poskytování široké nabídky pozitivních 
alternativ chování. 
K naplnění tohoto cíle jsme se zaměřili u dětí na: 
- rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, 
odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání 
 
- posilování komunikačních dovedností – zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, 
adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku 
 
- vytváření pozitivního klimatu – pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do 
skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a 
nejistoty 
  
- formování postojů ke společensky akceptovatelným hodnotám – pěstování právního vědomí, 
mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod. 
Dovednosti, znalosti a postoje, které si žáci osvojí, musí korespondovat s věkem a navazovat 
na předchozí zkušenosti. Formy vzdělávání a výchovy musí zohledňovat životní styl rodiny i 
působení vrstevníků.  
 
U žáků 1.-5. ročníku jsme  se zaměřili  především na: 
 
- společné stanovení a zažití pravidel harmonického soužití mezi žáky i učiteli 
- zvyšování zdravého sebevědomí žáků 
- zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti 
- nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry 
- rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty 
- rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, umění říci „ne“ 
Přechod na druhý stupeň ZŠ přináší řadu změn a z nich vyplývajících zátěžových situací: - 
změna třídního učitele, střídání vyučujících v jednotlivých předmětech, odchod některých 
spolužáků ( víceletá gymnázia, sport. třídy apod.) a příchod nových spolužáků, zvýšené 
nároky na objem a strukturu učiva.  
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U žáků druhého stupně základní školy jsme  se proto zaměřili  na: 
 
- vzájemné poznávání a upevňování vztahů v komunitě vrstevníků – žáci  6. tříd se spolu se 
svými třídními učiteli (Mgr. Smíšková, Mgr. Procházka) zúčastnili týdenního 
seznamovacího výlet ve Frýdlantu nad Ostravicí, což výrazně přispělo k vytvoření 
dobrých třídních kolektivů (další pedagogický doprovod – Mgr. Vlková, Bc. Bárta)  
- vytváření a prohlubování  vztahu důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem 
- stanovení a dodržování pravidel soužití třídní komunity 
- formování skupiny, která se stane pro žáky bezpečným místem, která jim pomůže vyhnout   
se rizikovému společensky nežádoucímu chování – šikanování, užívání alkoholu a drog, 
vzniku různých typů závislostí apod. 
- trénink obrany před manipulací, s uměním říci „ne“ 
- zvládání náročných fyzických a duševních situací 
- umění vyrovnat se s neúspěchem. 
/ dvě oblasti : oblast prevence, oblast represe/ 
Do vzdělávacího procesu byla zapracovaná konkrétní témata prevence: 
 
- oblast zdravého životního stylu – výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa, 
pohybové aktivity 
 
- oblast společensko vědní – formy komunikace, sociální dovednosti a kompetence 
 
- oblast přírodovědná – biologie člověka, fyziologie, chemie, ekologie 
 
- oblast sociálně právní – právní aspekty sociálně patologických jevů, postoj společnosti ke 
společensky nežádoucím jevům, práva dítěte, apod. 
 
- oblast pracovní – pracovní postupy, návyky, vztah k práci a k výsledkům práce druhých 
 
Preventivním tématům byla věnována systematická pozornost především v následujících 
předmětech: 
 
Rodinná výchova, občanská výchova, přírodopis, biologie, přírodověda, vlastivěda, český 
jazyk, prvouka, výtvarná výchova a výtvarné soutěže, tělesná výchova, chemie, základy 
společenských věd 
 
Oblast prevence 
 
Významné místo v oblasti prevence  představovaly  aktivity organizované v době mimo 
vyučování: 
- zájmové útvary,  klub a kroužky, školní družina, akce pořádané školou v době mimo 
vyučování,výlety a exkurze   
- zapojení do celostátně vyhlašovaných soutěží (olympiády…)  
- zapojení do celostátních projektů – Člověk v tísni                         
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V oblast represe jsme se zaměřili  na bezprostřední  spolupráci školy: 
 
-  s rodiči, pedagogy,  sociálním odborem, Policií ČR,  OPPP při přijímání účinných  
výchovných opatření ve vztahu k dětem. Se sociálním odborem a s policií byl řešen problém 
záškoláctví, celkem bylo v tomto roce zameškáno 212 neomluvených hodin, z toho 176 hodin 
zameškal 1 žák, ten později školu opustil, protože byl ve škole již 10. rok. Veškerá spolupráce 
se dá hodnotit jako velmi dobrá. 
Uskutečnily se tyto aktivity pro rodiče:  
- Seznámení se záměry a způsoby realizace MPP- společná schůzka na začátku školního roku 
- Poskytování informací o chování na třídních schůzkách 
- Konzultace pro rodiče se školním preventistou, výchovným poradcem 
 
Probíhalo vzdělávání pedagogických pracovníků: 
- samostudium materiálů k prevenci  zneužíván í návykových látek, vzniku závislostí,  
poradenská činnost ze strany metodika, účast ne seminářích s touto tématikou: Mgr. 
Šimčíková – Prevence drog na I. stupni ZŠ, Mgr. Škrabalová – Hyperaktivní děti. 
Celostátního setkání PAU ve Velkých Němčicích 19. 11. 2005 se zúčastnilo 12 pedagogů, 
semináře byly zaměřeny na RVP a ŠVP  
Byly využívány videoprogramy s danou tématikou. 
 
Informační systém na škole: 
- nástěnka s informacemi a konkrétními kontakty v případě krizových situací byla umístěna 
ve sborovně. Nabídka seminářů byla zveřejňována prostřednictvím počítačové sítě. 
-nástěnka pro žáky –informace, kontakty – telefon,webové adresy , schránka důvěry -obojí 
bylo umístěno vedle kabinetu metodika prevence, kde byl rovněž uveden termín možných 
konzultací. 
 

Část IX. vypracovala Jitka Radkovičová, v Drnholci, dne 19. září 2006.  

  

  

Projednáno a schváleno Radou školy dne 20. září 2006. 

  

Přílohy: výroční zprávy mateřských škol, které jsou 
součástí základní školy. 

 
 
V Drnholci 20. září 2006 
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