
 

 

 

 

 

 

Vedení školy a učitelský sbor 
 
 

VEDENÍ ŠKOLY 
 
 

Ředitel školy:    Mgr. ŠTRUNC Roman 

 
Zástupce ředitele:   Mgr. TOMANOVÁ  Marie 

 

I. STUPEŇ 
 

 
 Mgr. BARTOŠKOVÁ Dagmar, Mgr. VARAĎOVÁ  Eleni, Mgr. PLUNDRÁKOVÁ Petra, 
MATĚJKOVÁ Marta, HORÁKOVÁ Dagmar 
 Asistentky pedagoga: HŘÍBKOVÁ Květoslava, VÍTKOVÁ Růžena, Mgr. SAXONOVÁ 
Ludmila 
 

II. STUPEŇ 
 

 Mgr. HŘÍBKOVÁ Jitka, Bc.  MAJOROVÁ Anna, Mgr. MALETOVÁ Zdeňka, Mgr. 
PŘIBÍKOVÁ Alena,  Mgr. STANICZKOVÁ  Tamara,  Mgr. TALPOVÁ  Marie 
 

VYCHOVATELKY 
 

HŘÍBKOVÁ Květoslava, VÍTKOVÁ Růžena 
 

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 
 

 GEBOVÁ Eva, JANÍREK Jaroslav, LITAVSKÁ Zdena, ŠUBARDOVÁ Marie, HRNČÍŘ Petr – 
správce počítačové sítě 
 

ÚČETNÍ 
 

BULÍNOVÁ Jitka, Ing. SMOLOVÁ Jaroslava 
 

 
 



ÚVOD A ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
 

 Zahájení školního roku 2008 – 2009 proběhlo v pondělí 1. 9. 2008  na školním hřišti. 
Sešli se zde žáci, rodiče, učitelé a zaměstnanci školy a zástupci obecního úřadu. Na úvod 
zazněla studentská hymna, poté přivítal pan ředitel všechny žáky a pracovníky školy  a popřál 
jim všechno nejlepší do nového školního roku. Zvláštní pozornost věnoval žákům první třídy, 
kteří přišli do školy poprvé a žáci devátého ročníku jim předali šerpy. Zdůraznil, že žáci 1. 
ročníku začnou pracovat podle nového školního vzdělávacího programu a popřál jim mnoho 
úspěchů při plnění školních povinností. Shromáždění bylo zakončeno státní hymnou. Poté 
odešli žáci pod vedením třídních učitelů do tříd a byli zde seznámeni se školním řádem a 
vnitřním režimem školy a s úkoly, které je v novém školním roce čekají. 
 Pravidelné vyučování bylo zahájeno v úterý 2. 9. 2008. 

 
 

 

 

 

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY 
 

Provoz školy je nadále jako v předchozích letech zajišťován ve třech budovách. 
V jedné budově je umístěn 1. – 4. ročník, ve druhé je 5. – 9. ročník a ve třetí budově, patřící 
mateřské škole,  je školní družina. Školní stravování bylo zajišťováno ve školní jídelně, která 
je také součástí mateřské školy. 
  

V průběhu hlavních prázdnin byly prováděny běžné opravy v obou budovách školy. 
Nepodařilo se zajistit finanční prostředky na zakoupení nových lavic do dalších tříd. Staré 
lavice jsou postupně opravovány a natírány. Bylo  provedeno nové osvětlení v páté třídě. 
Nadále pokračujeme v modernizaci učebny informatiky a fyziky a ve vybavování kabinetů 
novými pomůckami dle finančních možností a potřeby, přednost má nákup učebnic 
potřebných do výuky 
  

Mzdy učitelů jsou zabezpečovány státním rozpočtem, který je bezproblémový. Co se 
týče obecního rozpočtu, který zabezpečuje provoz školy, zůstává nadále napjatý – škola 
dostává peníze na běžné výdaje na provoz školy, tj. poplatky za plyn, vodu, telefon aj. Na 
běžné opravy se peníze velmi těžko shánějí, přesto je spolupráce se zřizovatelem na dobré 
úrovni.  

 
 
Žáci prvního, druhého, šestého a sedmého ročníku se vzdělávají podle nového 

Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání: Škola – centrum vzdělávání a 
výchovy, v ostatních ročnících se pracuje se  Vzdělávacím programem Základní škola, č. j. 
16 848/96 a  šest žáků pracuje dle individuálního plánu Zvláštní škola – č. j. 22 980/97 – 22. 

 

 

 

 



 

STAV ŽACTVA A TŘÍDNICTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE                  
2008 - 2009 

 

 

 

Třída Třídní učitel 

Počet žáků 

Celkem Chlapců Dívek 

I. Mgr. Bartošková Dagmar 
20 13 7 

II. Mgr. Varaďová Eleni 
19 11 8 

III. Mgr. Plundráková Petra 
11 6 5 

IV. Matějková Marta 
21 8 13 

V. Horáková Dagmar 
12 9 3 

I. - V.   
83 47 36 

VI.  Mgr. Staniczková Tamara 
19 9 10 

VII. Mgr. Přibíková Alena 
15 6 9 

VIII.  Mgr. Hříbková Jitka 
24 15 9 

IX. Mgr. Maletová Zdeňka 
23 8 15 

VI. - IX.    
81 38 43 

I. - IX.   
164 85 79 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACE ROKU 
 

  

 

 V tomto školním roce se vzdělávali žáci prvního, druhého, šestého a sedmého ročníku 
podle školního vzdělávacího programu: „ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: 
Škola – centrum vzdělávání a výchovy“ , v ostatních ročnících se pracovalo se vzdělávacím 



programem „Základní škola, č. j. 16 848/96“ a šest žáků pracovalo podle programu „Zvláštní 
škola, č. j. 22 980/97 – 22“ . Vyučování probíhalo dle rozvrhu hodin od pondělí do pátku. Na 
I. stupni se vyučovalo v odpoledních hodinách v úterý a ve středu ve 3. – 5. třídě povinným 
předmětům hudební výchově a tělesné výchově a nepovinnému předmětu AJ, na II. stupni 
v pondělí a ve středu, a to povinným předmětům – TV, OV, HV, PČ a nepovinnému předmětu 
AJ. 
 Vyučování začíná v 7.50 a končí ve 13.20. Žáci mají jednu dvacetiminutovou 
přestávku, ostatní přestávky jsou desetiminutové. Odpolední vyučování začíná ve 13.45 a 
končí v 15.20 hod. 
 
 Žáci měli možnost navštěvovat následující vzdělávací  aktivity: 
 
 

Povinně volitelné předměty: 
 

1. –  Cvičení z M    - 1 hodina 
2. –  Cvičení z ČJ    - 2 hodiny 
7. – Anglický jazyk    - 2 hodiny 
7. – Informatika     - 1 hodina 
8.  - Pěstitelství    - 1 hodina 
8. – Informatika    - 1 hodina 
8. – Cvičení z M    - 1 hodina 
9. – Pěstitelství    - 1 hodina 
9. – Informatika    - 1 hodina 
9. – Základy administrativy  - 1 hodina 
9. -  Cvičení z M    - 1 hodina 
 

 
 
 

Nepovinné předměty: 
 

 Anglický jazyk – zájemci z 2. – 9. Ročníku – 3 hodiny týdně 
 
 

Zájmové kroužky: 
 

 Sportovní hry – Mgr. Bartošková Dagmar 

 Šikovné ruce – Horáková Dagmar 

 Sborový zpěv – Horáková Dagmar, Bc. Majorová Anna 

 Florbal – Bc. Majorová Anna 

 Zobcová flétna – Mgr. Plundráková Petra 

 Keramický –Mgr. Talpová Marie 

 Konverzace v NJ – Mgr. Tomanová Marie 

 Aerobik – Vítková Růžena 
 
 



 
 

Výuka na hudební nástroje 
 

 Hra na klavír a klávesy – je zajišťována ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou – p. 
Hauerlandová Jana 

 
 
 V průběhu roku byla také zvláštní péče věnována integrovaným žákům. Pro žáky byly 
vypracovány individuální plány a měli možnost navštěvovat dyslektické kroužky. 
Pracovaly dva dyslektické kroužky pod vedením p. Matějkové na I. stupni a p. Talpové na 
II. stupni. Dyslektický kroužek pro výuku NJ vedla p. Tomanová a logopedický kroužek p. 
Varaďová.  

 
 

Většina pedagogických pracovníků má požadované vzdělání. Jeden pracovník na I. 
stupni studuje pedagogickou fakultu. Na I. stupni učili 3 učitelé aprobovaně, 2 
neaprobovaně. Na I. stupni pracovali dva kvalifikovaní  asistenti pedagoga – vychovatelky 
paní Vítková Růžena a paní Květoslava Hříbková. Na II. stupni pracovala jako asistent 
pedagoga paní Saxonová Ludmila. Na II. stupni má většina učitelů předepsané vzdělání. 
Ze 16 pedagogických pracovníků  9  dojíždí a 7 je místních. 

 
 
 

ZMĚNY V UČITELSKÉM SBORU 
 
 

Na konci školního roku odešli p. učitelka Puchegger Chadalíková Jana a p.  učitel 
Zelinka. Do první třídy se vrátila po mateřské dovolené paní učitelka Bartošková Dagmar. 
Čtvrtou třídu převzala paní učitelka Matějková Marta. Jako asistentky pedagoga pracovaly 
vychovatelky  p. Hříbková Květoslava a p. Vítková Růžena, na II. stupni p. učitelka Saxonová 
Ludmila. 

 
 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 
 

Školní družina měla dvě oddělení. Vyučování probíhalo dle rozvrhu hodin a bylo 
zaměřeno na rozvíjení pohybových, estetických a tvůrčích dovedností dětí. Ve družině 
pracovaly dvě vychovatelky. Do družiny bylo zapsáno 54 dětí přes polední provoz, do 
odpolední družiny chodilo 25 – 30 dětí dle dnů v týdnu. 

Školní družina pracovala dle nového ŠVP.¨Na každý měsíc byla připravená mimoškolní 
akce pro děti všech věkových kategorií s ohledem na tradice a kulturu daného období. Na 
akcích se podílí svojí účastí děti samotné, nebo jejich rodiče, mládež v obci a obec samotná. 
 Při všech příležitostech se u dětí rozvíjí všechny složky – literární, pracovní, výtvarné, 
estetické a jiné. Vytváří se u nich nové hodnoty, učí se pomáhat druhým. Každé dítě se 
aktivně podílí na vytváření výrobků, pomáhá mladším kamarádům. Rodiče spolupracují buď 



s vychovatelkou, nebo s dětmi samotnými. Po každé akci je dítě odměněno. Pro ty nejlepší 
je připravená odměna bohatší.  Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Odnést si nové zážitky 
a zkušenosti. 
 

 
 

PROSPĚCH A CHOVÁNÍ ZA I. POLOLETÍ 
 

Závěrem I. pololetí bylo hodnoceno celkem 162 žáků na obou stupních. Celkem 
neprospělo 14 žáků. S vyznamenáním prospělo celkem 61 žáků, z toho 54 žáků na I. stupni.  

 
Druhý stupeň z chování dostalo devět žáků, třetí stupeň tři žáci. Důtka ředitele školy 

byla udělena osmi žákům, důtka třídního učitele devíti a napomenutí čtyřem žákům. 
  
 V průběhu I. pololetí bylo zameškáno celkem 8 326 hodin, z toho 174 neomluvených. 

 
 

ŠKOLNÍ ZAHRADA 
 

V letošním školním roce jsme zaseli kořenovou zeleninu a na větší část pozemku jsme 
zasadili brambory. Úroda brambor se vydařila, brambory byly prodány a peníze odevzdány 
do školní pokladny. Menší částka byla také získána za sběr rybízu. 

 
 

SPOLUPRÁCE S RODIČI 
 
 

Spolupráce se Sdružením rodičů při ZŠ je nadále na velmi dobré úrovni. Vedení školy 
se pravidelně schází se zástupci rodičů a seznamuje je s problémy, které se v průběhu 
školního roku vyskytují a snaží se je za pomoci rodičů řešit. Sdružení rodičů přispívá dětem na 
akce pořádané školou – Den dětí, lyžařský výcvikový kurz, přispívá na odměny na konec 
školního roku a na pomůcky pro žáky prvního ročníku. V letošním školním roce se podíleli na 
akcích pořádaných školní družinou, velmi úzce pracují s vychovatelkami školní družiny. 

 
 
 

 

PŘÁTELSTVÍ S RAKOUSKOU ŠKOLOU VE WULZESHOFENU 
 
 

V letošním školním roce úspěšně pokračovalo přátelství škol v Dyjákovicích a 
rakouského Wulzeshofenu.  

11. 12. 2008  jsme navštívili rakouskou školu, kde jsme společně s rakouskými dětmi   
strávili den zaměřený na vánoční tradice. Děti byly po slavnostním zahájení a 



programu rozděleny do skupin a vyráběly různé výrobky s vánoční tématikou. Po 
splnění úkolů jsme byli na společném obědě a poté jsme odjeli domů. 

15. 5. 2009 nás navštívili rakouské děti a společně jsme strávili den zaměřený 
na dopravní výchovu, zpočátku nám nepřálo počasí, takže většinu disciplín plnily děti 
ve školní budově. Ale na závěr se  vyčasilo a děti si mohly vyzkoušet jízdu zručnosti na 
kole na školním hřišti. 

Obě akce byly velmi zdařilé a vedení obou škol se domluvilo na další 
spolupráci, která by měla pokračovat v příštím školním roce.  

 
 

 
 

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITA 
 

 
I v letošním školním roce se mohli žáci zapojit do následujících mimoškolních aktivit: 
 

 Lyžařský kurz 

 Aktivita žáků ve sportovních soutěžích 

 Sběr léčivých bylin  

 Akce uskutečněné v průběhu školního roku 

 Olympiády a jiné soutěže 

 Ostatní 
 
 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 
 

Lyžařský výcvikový kurz proběhl tradičně v Jeseníkách na Rejvízu. Účastnili se ho žáci 
II. stupně, převážně 7. – 9. ročníku. V letošním roce bylo dostatek sněhu a všichni žáci zvládli 
výcvik na výbornou.  
 
 

AKTIVITA ŽÁKŮ VE SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍCH 
 
 Žáci se účastnili turnaje v kopané COCA - COLA CUP a umístili se na 3. místě.  
 

  
 
 

SBĚR LÉČIVÝCH BYLIN A ODPADOVÝCH SUROVIN 
 

V průběhu celého školního roku se žáci zapojili do sběru léčivých bylin. Z léčivých 
bylin sbírali pomerančovou kůru.  Velmi dobře se zapojili do sběru pomerančové kůry žáci I. 
stupně. Jeden den byl věnován sběru květu  černého bezu. 

Peníze za sběr byly odevzdány do školní pokladny. 
 



Co se týče sběru odpadových surovin byl zrušen vzhledem k tomu, že nebyl zajištěn 
odvoz. 

 
 

AKCE USKUTEČNĚNÉ V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 
 
 

 ZÁŘÍ 2008  Exkurze 8. a 9. ročník – Lipka 
Drakiáda 
 

 ŘÍJEN 2008  Divadelní vystoupení 
Koncert folkové skupiny 
Dýňová stezka 
 

 LISTOPAD 2008 Vystoupení na besedu s důchodci 
 

 PROSINEC 2008 Návštěva družební školy ve Wulzeshofenu 
                                          Mikulášská nadílka  
    Vánoční koncert 
         

  LEDEN 2009  LVK Zápis do 1. Třídy 
 

 ÚNOR 2009  Dětský karneval 
 

 BŘEZEN 2009  Výroba velikonočních kraslic 
 

 DUBEN 2009   Rej čarodějnic 
 

 KVĚTEN 2009  ŠVZ – Praha – pro žáky I. a II. stupně 
                              Třídní výlety 

                                              Nácvik opuštění budovy a sběr léčivých bylin 
    Jezdíme s úsměvem – akce ve spolupráci s Policií ČR
  

 ČERVEN 2009           Exkurze Dukovany – žáci 9. ročníku 
Hledání pokladu 
Závěr školního roku     
Letní dětský tábor 

   
 
  Z většiny pořádaných akcí byla pořízena fotografická dokumentace. Ukázky 
jsou v příloze této kroniky. 

 
OLYMPIÁDY 

 
Skvělého umístění dosáhla žákyně 6. třídy Denisa Plundráková v okresním kole 

konverzační soutěže v NJ. Obsadila druhé  místo.  
 



 
OSTATNÍ AKCE 

 
V letošním školním roce se nepodařilo zajistit plavání pro žáky 2. – 4. ročníku, a to 

z důvodu zdražení dopravy i cen za výuku plavání. 
Byla zajištěna divadelní představení v Brně pro žáky 1. stupně a ve Znojmě pro žáky 2. 

stupně. Organizačně se na zajištění akcí podílely p. učitelky Varaďová Eleni a Talpová Marie. 
 
 

VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI 
 

V letošním roce vychází z devátého ročníku 23 žáků, 5 žáků vychází z osmého ročníku.  
Jeden žák odchází z pátého ročníku na osmileté gymnázium. Celkem opustí naši školu 29 
žáků. 



ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
 
 

Školní rok 2008 – 2009 patřil k náročným rokům. V jeho průběhu byl zkoušen nový 
školní vzdělávací program v prvním, druhém a šestém a sedmém ročníku. Úkolem učitelů 
bylo zvládnout učení podle tohoto programu, využít nových vyučovacích metod a postupů 
při naplňování cílů základního vzdělávání, vést žáky k větší samostatnosti, práci s různými 
informacemi, vést žáky k získávání základních klíčových kompetencí. Ne vždy a všem se práce 
dařila, ale vcelku lze říci, že osnovy byly splněny. Ve II. pololetí bylo hodnoceno 164 žáků. 
S vyznamenáním prospělo 63 žáků, neprospělo 15 žáků. Třem žákům byl udělen 2. stupeň 
z chování a sedm žáků dostalo 3. stupeň z chování. Bylo uděleno 11 napomenutí třídního 
učitele, 10 důtek třídního učitele a 13 důtek ředitele školy. 

Prospěch a chování je shrnut v následující tabulce. Mezi neprospívajícími žáci jsou i ti 
žáci, kteří budou dělat 26. 8. 2009  opravnou zkoušku. 

 
 
. 

PROSPĚCH A CHOVÁNÍ - II. POLOLETÍ 2008 - 2009 

          
          

TŘÍDA 

POČET ŽÁKŮ PROSPĚCH CHOVÁNÍ 

celkem chlapci dívky vyznamenáni prospěl neprospěl 
velmi 
dobré uspokojivé neuspokojivé 

I. 20 13 7 20 0 0 20 0 0 

II. 19 11 8 17 2 0 19 0 0 

III. 11 6 5 5 6 0 11 0 0 

IV. 21 8 13 11 8 2 21 0 0 

V. 12 9 3 3 9 0 12 0 0 

I. - V. 83 47 36 56 25 2 83 0 0 

VI. 19 9 10 3 13 3 16 0 3 

VII.  15 6 9 1 12 2 14 0 1 

VIII.  24 15 9 2 18 4 19 3 2 

IX. 23 8 15 1 18 4 22 0 1 

VI. - IX. 81 38 43 7 61 13 71 3 7 

I. - IX. 164 85 79 63 86 15 154 3 7 

 

 
 

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU 
 

 
Závěr školního roku proběhl na školním hřišti. Zúčastnili se ho žáci, pracovníci školy, 

zástupci obce a Sdružení rodičů při ZŠ. Byl zahájen studentskou hymnou. Poté následoval 



krátký projev pana ředitele, který všem poděkoval za vykonanou práci a popřál dětem i 
učitelům pěkné prázdniny. Následovalo rozloučení žáků devátého ročníku, kteří všem 
učitelům poděkovali za práci a předali jim drobné upomínky a kytičku. Žáci I. stupně předali 
žákům z devátého ročníku absolventské šerpy. Potom proběhlo vyhlášení a předání odměn 
vyznamenaným žákům a nejlepším sběračům léčivých bylin. Shromáždění bylo ukončeno 
státní hymnou. 

  
Třídní učitelé odvedli žáky do tříd, předali jim vysvědčení a poté se všichni žáci 

shromáždili na chodbě, aby vyprovodili společně žáky devátého ročníku ze školní budovy 
 
 
 
V Dyjákovicích 26. 6. 2009   
 
Zpracovala a zapsala: Mgr. Tomanová Marie 

 
Schválil ředitel školy: Mgr. Štrunc Roman 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOKRONIKA 

 

 

 

 

 



 

Zahájení školního roku 



 



Dýňová stezka 



 



Beseda s důchodci 

 



 



Výlov rybníka v Jaroslavicích 

 

 



 



 

Fotbalový turnaj Coca Cola cup 23. března 2009 

Na umělé trávě v Hrušovanech nad Jevišovkou proběhlo 23. dubna 2009 1. kolo 

fotbalového turnaje Coca cola cupu za účasti družstev - ZŠ Božice, Dyjákovice, Hevlín a 

Hrušovany n/J. Vítězem skupiny se dle předpokladu stalo družstvo z Hrušovan, když ve všech 

zápasech zvítězilo. Na druhém nepostupovém místě se umístili chlapci z Hevlína, na třetím 

žáci z Dyjákovic a čtvrtí byli hoši z Božic.  

Naše mužstvo složené z chlapců 6. až 9. třídy se zde jistě neztratilo a 

místy předváděli naši kluci pohlednou kopanou. Zvlášť dramatický zápas sehráli s vítězem 

skupiny s mužstvem Hrušovan, kterému nedarovali nic zadarmo a ukázali, že fotbal hrát umí. 

Sestava: Sobotka Zbyněk - Kočica Tomáš, Kuřák Martin, Fargaš Václav, Tomaštík David, 

Popp Daniel, Pekárek Pavel, Havlát Jakub, Kunc Václav, Wild Sebastián,Kortiš Radek, 

střídali: Mach Jaromír, Dobeš Zdeněk 

Výsledky: 

ZŠ  Božice - ZŠ Dyjákovice – 1 : 6 ( 0 : 4  ) 

Branky: Pekárek - 3x, Havlát 2x, Kortiš 

ZŠ Hrušovany n/J - ZŠ Dyjákovice - 0: 2 ( 0:2 ) 

ZŠ Hevlín - ZŠ Dyjákovice - 0 : 2 ( 0 : 2 ) 
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