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Vedení školy a učitelský sbor 
 
 

VEDENÍ ŠKOLY 

 
Ředitel školy:   Mgr. Roman ŠTRUNC 

 
Zástupce ředitele:  Mgr. Marie TOMANOVÁ 
 

 
I.STUPEŇ 

 
Mgr. PLUNDRÁKOVÁ  Petra, Mgr. BARTOŠKOVÁ Dagmar, Mgr. 

VARAĎOVÁ  Eleni, Mgr. HRBÁČKOVÁ Kristýna, MATĚJKOVÁ Marta 

 Asistentky pedagoga: VÍTKOVÁ Růţena, HŘÍBKOVÁ Květoslava 
 

 

II. STUPEŇ 

 
 Mgr. HŘÍBKOVÁ Jitka, Mgr. HOLÁSEK Roman, POVJAKALO 

Anatolij, Mgr. PŘIBÍKOVÁ Alena, Mgr. STANICZKOVÁ Tamara, Mgr. 
TALPOVÁ Marie, VYSOČAN Petr 
 Asistent pedagoga: Mgr. ŠTRUNC Roman, Mgr. TOMANOVÁ Marie 

 
 

VYCHOVATELKY 
 

VÍTKOVÁ Růţena, HŘÍBKOVÁ Květoslava 

 
 

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

 
GEBOVÁ  Eva,  ŠUBARDOVÁ Marie, ZUKAL Vojtěch 

 



 

 

 

 

 

 

 

ÚČETNÍ 

BULÍNOVÁ Jitka, ČEJDOVÁ Jana 
 

SLAVNOSTNÍ  ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
 

 

 Školní rok 2014 – 2015 byl slavnostně zahájen v pondělí 1. 9. 2014 z 
důvodu deštivého počasí v tělocvičně základní školy.  
 Na úvod zazněla studentská hymna, poté vystoupil s krátkým 

projevem ředitel školy pan Roman Štrunc. Následoval krátký proslov pana 
starosty Josefa Gajdošíka, který popřál všem dětem hodně úspěchů v novém 

školním roce. 
 Ţáci 9. ročníku přivítali prvňáčky a jako upomínku na tento den jim 
předali kšiltovky.  

 Slavnostní zahájení bylo ukončeno státní hymnou. Poté se ţáci pod 
vedením třídních učitelů odebrali do svých tříd, kde byli seznámeni se 

školním řádem a základními úkoly, které je čekají v následujícím školním 
roce. 
 Ţáci prvního ročníku odešli pod vedením paní učitelky Dagmar 

Bartoškové do své třídy. Doprovázeli je jejich rodiče a pan ředitel. Ve třídě 
byli ještě jednou přivítáni a obdrţeli upomínkové dárky na první den ve 
škole. 

 Pravidelné vyučování bylo zahájeno v úterý 2. 9. 2014. 
 

 
MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY 

 

 
 Provoz školy je stále zajišťován ve třech budovách. V jedné budově je 

umístěn 1., 2., 3. a 5. ročník, ve druhé je 4. a 6. – 9. ročník a ve třetí budově, 
patřící mateřské škole, je školní druţina. Školní stravování je zajišťováno ve 
školní jídelně, která je součástí mateřské školy. 

 V průběhu hlavních prázdnin měla začít rekonstrukce budovy II. 
stupně. Ta ale z technických důvodů začala aţ v průběhu školního roku – 
postupně byla vyměněna všechna okna, nové vstupní dveře a zateplování 

školy s  fasádou. Práce se protáhly aţ do konce dubna. V průběhu 
rekonstrukce probíhala běţná výuka. 

 Všichni ţáci se vzdělávají podle nového Školního vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání: Škola – centrum vzdělání a výchovy a 
čtyři ţáci se vzdělávali podle přílohy ŠVP pro ţáky s lehkým mentálním 

postiţením. 
 Peníze z obecního rozpočtu šly na zabezpečení výuky – zakoupily se 
nejnutnější pomůcky, převáţně učebnice, dále se platily běţné výdaje za 

plyn, vodu a elektřinu. 



 

 

 

 

 

 

 

 Mzdy učitelů a provozních zaměstnanců byly hrazeny ze státního 

rozpočtu. 
 Byla provedena inventarizace školního majetku a byly vyřazeny 

nepotřebné a zastaralé pomůcky.  
 Všichni pedagogičtí pracovníci se zapojili do projektu: „Pojďme se 
dotknout ICT“, který byl dotován z fondů EU, a škola byla vybavena 

dotykovými notebooky. Učitelé se zúčastnili různých školení, na kterých se 
učili pracovat s dotykovými zařízeními a jejich vyuţitím ve výuce. 
 Byly vymalovány některé prostory v budově II. stupně – knihovna, 

sklad učebnic, kabinet VV a učebna VV. 
  

 
  

STAV ŢACTVA A TŘÍDNICTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014 – 2015 

K 30. 9. 2014 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Třída Třídní učitel 

Počet žáků 

Celkem Chlapců Dívek 

I. Mgr. Bartošková Dagmar 
13 10 3 

II. Mgr. Varaďová Eleni 
18 12 6 

III. Mgr. Plundráková Petra 
15 6 9 

IV. Matějková Marta 
17 11 6 

V. Mgr. Hrbáčková Kristýna 
21 8 13 

I. - V.  
84 47 37 

VI.  Mgr. Hříbková Jitka 
22 12 10 

VII. Povjakalo Anatolij 
27 20 7 

VIII.  Mgr. Přibíková Alena 
23 15 8 

IX. Mgr. Tomanová Marie 
17 8 9 

VI. - IX.   
89 55 34 

I. - IX.  
173 102 71 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOJÍŢDĚJÍCÍ ŢÁCI 

 
 

Do základní školy se sjíţdějí ţáci z okolních obcí. Přehled počtu ţáků 

z jednotlivých vesnic je v následující tabulce. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ 

 
Škola vyučovala ve všech ročnících podle školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání – „Škola – centrum vzdělávání a výchovy“, 

4 ţáci se vzdělávali podle přílohy ŠVP pro ţáky s mentálním postiţením. Pro 
tyto ţáky byly vypracovány individuální vzdělávací plány, podle kterých 

pracovali a měli k dispozici asistenta pedagoga.  
Vyučování probíhalo dle rozvrhu hodin od pondělí do pátku. Na I. 

stupni se nevyučovalo v odpoledních hodinách, na II. stupni se vyučovalo 

v odpoledních hodinách v  8. – 9. ročníku ve středu, a to předmětům 
přírodopis a přírodovědná praktika, výchova k občanství a výtvarná výchova. 
Ţáci 7. ročníku měli ve středu odpoledne hodinu informatiky. 

Vyučování začínalo v 7. 50 a končilo ve 13. 15. Ţáci měli jednu 
dvacetiminutovou přestávku, ostatní přestávky byly desetiminutové. 

Z důvodu autobusového spojení byla poslední přestávka zkrácena na 5 
minut. Odpolední vyučování začínalo ve13.45 a končilo v 15.20. 

Povinné předměty byly doplněny v jednotlivých ročnících o disponibilní 

hodiny: 
 

1.  ročník –  Cvičení z matematiky   1 hodina 

                   Cvičení z českého jazyka  1 hodina 
 

Dyjákovice 85 

Hevlín 1 

Hrádek 42 

Jaroslavice 2 

Křídlůvky 6 

Valtrovice 11 

Velký Karlov 26 

CELKEM: 173 



 

 

 

 

 

 

 

2.  ročník –  Cvičení z českého jazyka  2 hodiny 

                   Cvičení z matematiky   2 hodiny 
 

3.  ročník –  Cvičení z českého jazyka  1 hodina 
 Cvičení z německého jazyka  1 hodina 
          Cvičení z matematiky   1 hodina 

 
4. ročník –   Cvičení z matematiky   1 hodina 

 Cvičení z českého jazyka    1 hodina 

  
 

5. ročník -   Cvičení z matematiky   1 hodina 
  Cvičení z českého jazyka  1 hodina 

 

6. ročník –  Cvičení z českého jazyka  1 hodina 
 

  Cvičení z matematiky   1 hodina 
  Pěstitelství     1 hodina 

 

 
7. ročník –  Anglický jazyk    2 hodiny 

  Pěstitelství     1 hodina 

  I a KT      1 hodina 
  Přírodovědná  praktika   1 hodina 

                  Cvičení z českého jazyka  1 hodina 
 
 

8. ročník –  Anglický jazyk    2 hodiny 
  Pěstitelství     1 hodina 

  I a KT     1 hodina 
  Přírodovědná praktika   1 hodina 
  Fyzikální praktika     1 hodina 

 
9. ročník –  Anglický jazyk    2 hodiny 

   Pěstitelství     1 hodina 

   I a KT     1 hodina 
   Základy administrativy   1 hodina 

   Přírodovědná praktika   1 hodina 
 
 

ZÁJMOVÉ KROUŢKY 
 
Ţáci si mohli vybrat z následujících zájmových krouţků: 

 
Sportovní hry    Mgr. Bartošková Dagmar 



 

 

 

 

 

 

 

Florbal     Anatolij Povjakalo, Mgr. Holásek Roman 

Keramika     Mgr. Talpová Marie 
  

Práce v krouţcích začala v říjnu a končila v květnu. O činnosti byl 
veden Záznam o zájmové činnosti, včetně docházky. Minimální počet 
k otevření krouţku je 8 ţáků. 

 
 Na škole byla také umoţněna výuka náboţenství, které vedl pan farář 
Sobotka. Výuky náboţenství se účastnili převáţně ţáci I. stupně. 

 
 Hru na klavír a klávesy zajišťovala ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou, 

výuku prováděla paní učitelka Zvěřinová Eva a pan učitel Zapletal Ladislav. 
 
 V průběhu školního roku byla věnována zvláštní péče integrovaným 

ţákům. Pro ţáky byly vypracovány individuální plány a měli moţnost 
navštěvovat dyslektické krouţky. Ve škole pracovaly jeden dyslektický 

krouţek pod vedením p. učitelky Matějkové na I. stupni. Dyslektický krouţek 
pro výuku NJ vedla p. učitelka Tomanová, pro výuku Aj p. učitelka 
Staniczková a logopedický krouţek vedla p. učitelka Varaďová. 

 
 
 Většina pedagogických pracovníků má poţadované vzdělání. Na I. 

stupni učili 4 učitelé aprobovaně, 1 neaprobovaně. Na II. stupni nemá 1 paní 
učitelka poţadovanou kvalifikaci. Na I. stupni pracovali dva asistenti 

pedagoga – vychovatelky Hříbková Květoslava a Vítková Růţena. Na II. 
stupni pracovali jako asistenti pedagoga Mgr. Roman Štrunc a Mgr. 
Tomanová Marie.  Z 15 pedagogických pracovníků 7 dojíţdí a 8 je místních. 

 
 

 

ZMĚNY V UČITELSKÉM SBORU 
 

 Na začátku školního roku se vrátila po nemoci paní vychovatelka 
Květoslava Hříbková a odešla paní Dagmar Horáková, která byla zaměstnána 

pouze po dobu její nemoci. V průběhu školního roku onemocněl pan učitel 
Anatolij Povjakalo, odešel ze školy a na jeho místo přišel pan učitel Roman 
Holásek. Hudební výchovu vyučuje pan Petr Vysočan. 

 

ŠKOLNÍ DRUŢINA 
 

 Školní druţina měla dvě oddělení. Vyučování probíhalo dle rozvrhu 
hodin a bylo zaměřeno na rozvíjení pohybových, estetických a tvůrčích 

dovedností dětí. Ve druţině pracovaly dvě vychovatelky. Do druţiny bylo 
zapsáno 64 dětí, do odpolední druţiny chodilo 25 – 30 dětí – dle dnů v týdnu. 



 

 

 

 

 

 

 

V průběhu školního roku proběhly všechny akce naplánované dle ŠVP pro 

ŠD. Na akcích školní druţiny se podíleli také zástupci Sdruţení rodičů, kteří 
pomáhali finančně a s organizací. 

 
 

PROSPĚCH A CHOVÁNÍ ZA I. POLOLETÍ 
 

 Závěrem I. pololetí bylo hodnoceno celkem 167 ţáků na obou 

stupních. Celkem neprospělo 7 ţáků. S vyznamenáním prospělo celkem 69 
ţáků, z toho 55 ţáků na I. stupni. 
 Druhý stupeň z chování dostalo 6 ţáků, třetí stupeň 6 ţáků. Důtka 

ředitele školy byla udělena 21 ţákům, důtka třídního učitele 33 a 
napomenutí 55 ţákům. 

 Celkem bylo zameškáno 5 979 hodin, z toho bylo 60 neomluvených. 
 
 

ŠKOLNÍ ZAHRADA 
 
 Školní zahrada slouţí k výuce pracovních činností a pěstitelských 
prací. V letošním školním roce pěstovali ţáci na zahradě převáţně kořenovou 

zeleninu, ředkvičky, hrášek, cibuli a červenou řepu. Sklizené plodiny si děti 
rozebraly nebo byly dány do školní jídelny. Na většině pozemku byly 

vysázeny brambory, jejichţ sklizeň proběhla v závěru školního roku.  Peníze 
za sklizeň jsou dány do pokladny školy. 
 

 
 
 

SPOLUPRÁCE S RODIČI 
 

 Vzhledem k tomu, ţe se spolupráce se Sdruţením rodičů zaměřila 
pouze na financování akcí a pomůcek,  rozhodli se zástupci rodičů a vedení 
školy tuto spolupráci ukončit. Organizace přestala mít smysl, rodiče ztratili 

zájem o činnost školy, nechtějí se sami zapojovat do činnosti Sdruţení 
rodičů, vše zůstává pouze na několika lidech.  

 
 

 
 

PŘÁTELSTVÍ S RAKOUSKOU ŠKOLOU VE WULZESHOFENU 
 

  Nadále pokračuje naše spolupráce s rakouskou školou ve 

Wulzeshofenu. Děti I. stupně vyrobily svým rakouským kamarádům vánoční 



 

 

 

 

 

 

 

přáníčka a rakouské děti jim poslaly vlastnoručně vyrobený adventní 

kalendář s vánočními pozdravy. 
 V červnu uspořádala rakouská škola pro naše děti tzv. Traktorfahrt. 

Sdruţení historických traktorů ve Wulzeshofenu přijelo pro naše děti 
traktory a odvezlo je do Wulzeshofenu, kde bylo pro ně připraveno dopoledne 
plné her a soutěţí. I přes nepřízeň počasí se akce vydařila. Děti si zahrály 

různé hry, dostaly grilované párky a limonády a plnou tašku sladkostí. 
Navázaly nové kontakty a zpět byly opět odvezeny traktory. 
 

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITA 
 

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

 

 Sběr papíru 

 Akce uskutečněné v průběhu školního roku 

 Olympiády a jiné soutěţe 

 Ostatní 

 
SBĚR  PAPÍRU 

 

 V průběhu školního roku se ţáci zapojili do sběru papíru. Bylo 
nasbíráno 2 760 kg papíru. 

 Peníze za sběr byly odevzdány do školní pokladny. 
 

AKCE USKUTEČNĚNÉ V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 

 
ZÁŘÍ 2014   Zahájení školního roku 2014 – 20145 
    Projekt „Ovoce a zelenina do škol“ 

   Muzeum Velké Moravy ve Znojmě – Hradišti – II. st. 
   Zoopark a Dinopark Vyškov – 6. + 7. r.  

   Hvězdárna Brno – 8. + 9. r.  
   Špilberk známý, neznámý – LIPKA – 8. + 9. r. 
   Sportovní dopoledne 

 
ŘÍJEN 2014  Drakiáda 

    Přemyslovci na českém trůně - PERNŠTEJNI 
    Divadlo Krkonošské pohádky – 1. – 3. r. 
    Dýňová stezka 

     
 
 

LISTOPAD 2014  Burza škol pro vycházející ţáky 



 

 

 

 

 

 

 

    Divadélko z Hradce Králové – Divadlo nekouše 

    Projekt „Marie Terezie a Josef II.“ – 9. r. 
    Projekt „Pojďme se dotknout ICT“ 

    Projekt „Přemyslovci a Lucemburkové“ – 8. r. 
 
PROSINEC  2014  Projekt „Meine Schule“ – 7. r. 

    Mikuláš na I. stupni 
    Souhvězdí aneb řecké báje mimo výseč 
    Vánoční přání pro VS Wulzeshofen 

    Projekt „Voda“ – 8. r.  
    LIPKA – 1. – 3. r. 

    Vánoční besídka – 1. – 3. r. 
 
 

LEDEN 2015  Projekt „Modeschau in der Klasse“ – 6. r.  
    Zápis dětí do I. třídy 

    „Moje budoucí povolání“ – projekt 8. r.   
    Přijímací řízení   
 

 
ÚNOR 2015   Divadlo II. st. – Dobrodruţství Toma Sawyera 
    Projekt „Výpravy Marca Pola“ – 8.r. 

    Plavecký výcvik 
    Kam na dovolenou – projekt 

  
     
 

BŘEZEN 2015  Projekt „Schule“ – 7.r. 
    Projekt „Napoleon Bonaparte“ – 8.r. 

    Projekt „Ich“ – 6.r. 
    Hasík  - 2. + 6.r. 
    Projekt „Zdravá výţiva“ – 8. + 9.r. 

    Projekt „Savany“ – 6.r. 
    Projekt „Plody“ – 6.r. 
    Projekt „Gotická kultura v naší oblasti“ – 7.r. 

    Projekt „Fantasiemärchen“ – 8.r. 
 

     
   
DUBEN 2015  Beseda na Úřadu práce ve Znojmě – 8.r. 

    Toulky znojemskou přírodou – 6.r. 
    Divadlo – 4. – 5. r. – Guliver v Liliputově 
    Projekt „K. J. Erben“ – 8.r. 

    Projekt „Polární oblasti“ – 6.r. 
  



 

 

 

 

 

 

 

KVĚTEN 2015  My school – projekt – 8.r. 

    McDonald´s Cup  
    Projekt „Listnaté stromy“ – 6. 

    Pythagoriáda 
    LIPKA – 4. + 5.r. 
    Testování ţáků 9. ročníku 

    Ondráš a Juráš – divadlo II. stupeň 
    Projekt „František Josef I., Alţběta Bavorská“ – 8.r. 
 

    
   

ČERVEN 2015  Divadlo 1. – 3.r. – Tři čunící nezbedníci 
    Exkurze Praha – I. stupeň 
    Projekt „Kleidung und ich – 8.r.  

    Praha – II. stupeň 
    Exkurze Dukovany, Dalešice – 8. + 9.r. 

    Znojmo – výlet – 1. – 3.r. 
    Projekt „Tiere“ – 6.r. 
    Rollenspiel – Modeschau in der Klasse – 8.r. 

    Mikulov – výlet – 4. + 5.r. 
    Návštěva nahrávacího studia ve Znojmě – 9.r. 
    Traktorfahrt – I. stupeň 

    Závěr školního roku 
       

 
  Z většiny pořádaných akcí je pořízena fotografická dokumentace, 
která je přílohou této kroniky a která je zveřejňována na webu základní 

školy. 
 

OLYMPIÁDY A SOUTĚŢE 
 

V průběhu školního roku se ţáci zapojili do různých soutěţí a 

olympiád. Ţáci 5. a 6. ročníku se zapojili do matematické soutěţe 
Pythagoriáda. Celkem se zúčastnilo 25 ţáků. Nejúspěšnější řešitelé, mezi 
které patřila ţákyně 6. třídy Ester Jírovcová a ţák 7. třídy Tomáš Honek 

postoupili do okresního kola. Ester Jírovcová se umístila na pěkném 8. 
místě. Tomáš Honek se z osobních důvodů okresního kola nezúčastnil. 

 
 
  

OSTATNÍ AKCE 
 

 Výuka plavání pro I. stupeň proběhla ve II. pololetí. Ţáci se účastnili 

devětkrát hodin plavání. Na závěr získali tzv. Mokré vysvědčení. Organizačně 
tuto akci zajišťovala Mgr. Varaďová Eleni.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Divadelní představení zajistila pro 1. – 3. třídu Mgr. Varaďová Eleni 
v Brně. pro 4. – 5. třídu Matějková Marta v Brně, pro II. stupeň Mgr. Talpová 

Marie. 
  

Všechny ročníky se zapojily do programu environmentální výchovy. 

Účastnily se různých vzdělávacích programů, které zajišťovali třídní učitelé 
jednotlivých tříd. V letošním školním roce jsme spolupracovali s organizací 
LIPKA v Brně. 

 
Vzhledem k rekonstrukci školní budovy II. stupně byl v měsíci září 

jeden týden věnován zvláštnímu rozvrhu pro 6. – 9. ročník. Třídní učitelé 
zajistili pro své třídy různé programy, které zajišťovaly výuku mimo školní 
budovu a splňovaly podmínky vzdělávacího programu. Tyto programy byly 

zaměřeny na environmentální výchovu, poznávání našeho regionu z hlediska 
historického, přírodovědného a současného. Součástí tohoto týdne byla také 

turistika a sportovní dopoledne. 
 
  V průběhu školního roku absolvovali ţáci 4. ročníku výukový program 

zaměřený na dopravní výchovu, který byl zakončen jízdou zručnosti na kole 
a předáním řidičských průkazů na kolo. Dopravní výchovu zajišťoval pan 
učitel Vysočan Petr. 

 
 

VYCHÁZEJÍCÍ ŢÁCI 
 
 
 V tomto školním roce vychází z devátého ročníku 17 ţáků, 3 ţáci 

vychází z osmého ročníku. Celkem opustí naši školu 20 ţáků.  
 
 

 

 

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
 

 V průběhu školního roku 2014 – 2015 se všechny třídy vzdělávaly 
podle Školního vzdělávacího programu pro základní školy – Škola centrum 

vzdělávání a výchovy. Učitelé i ţáci se snaţili naplnit klíčové kompetence a 
cíle stanovené ŠVP. Proběhlo velké mnoţství akcí, které byly průběţně 
zaznamenávány na internetových stránkách školy a v této kronice. Lze říci, 

ţe osnovy byly splněny. Za veškerou práci patří dík všem ţákům i učitelům. 
 Ve II. pololetí bylo hodnoceno 166 ţáků. S vyznamenáním prospělo 71 

ţáků, neprospělo 6 ţáků. Z jednoho předmětu nebyli hodnoceni 2 ţáci.   



 

 

 

 

 

 

 

Čtyřem ţákům byl udělen II. stupeň z chování, šesti ţákům III. stupeň. Bylo 

uděleno19 napomenutí, 20 důtek třídního učitele a 9 důtek ředitele školy. 
 Prospěch a chování je shrnut v následující tabulce. Mezi 

neprospívajícími ţáci jsou i ti ţáci, kteří budou dělat 26. 8. – 27. 8. 2015 
opravnou zkoušku. 
 

PROSPĚCH A CHOVÁNÍ – II. POLOLETÍ 2014 – 2015 

 
 
 
 
 
 

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU 
 

 
 Závěr školního roku proběhl tradičně v pátek 27. 6. 2015 v 8.00 na 
školním hřišti. Účastnili se ho ţáci, představitelé obce, učitelé a rodiče. 

Úvodem pronesl několik slov pan ředitel Roman Štrunc, poté promluvil pan 
starosta obce Josef Gajdošík. Následovalo rozloučení s ţáky 9. ročníku, 

kterým prvňáčci předali absolventské šerpy. Zástupci 9. ročníku Romana 
Hocová a Lucie Fargašová zhodnotili průběh školní docházky a poděkovali 
všem vyučujícím. Závěrečná část slavnostního ukončení proběhla ve třídách, 

TŘÍDA 

POČET ŽÁKŮ PROSPĚCH CHOVÁNÍ 

celkem chlapci dívky 

vyzname-

nání prospěl neprospěl 

nehodno-

cen 

velmi 

dobré 

uspokoji-

vé 

neuspo-

kojivé 

I. 14 11 3 14 0 0 0 14 0 0 

II. 15 11 4 11 3 0 1 15 0 0 

III. 15 6 9 13 2 0 0 15 0 0 

IV. 18 11 7 7 11 0 0 18 0 0 

V. 18 5 13 11 6 0 1 18 0 0 

I. - V. 80 44 36 56 22 0 2 80 0 0 

VI. 21 11 10 7 10 4 0 16 2 3 

VII. 26 20 6 2 24 0 0 23 1 2 

VIII. 22 15 7 5 16 0 0 21 1 0 

IX. 17 8 9 1 15 1 0 16 0 1 

VI. - IX. 86 54 32 15 65 6 0 76 4 6 

I. - IX. 166 98 68 71 87 6 2 156 4 6 



 

 

 

 

 

 

 

kde třídní učitelé předali svým ţákům vysvědčení. Poté vyprovodili mladší 

spoluţáci absolventy 9. ročníku z budovy školy. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Zpracovala: Mgr. Tomanová Marie 
 
Schválil: Mgr. Štrunc Roman 

 
V Dyjákovicích: 27. 6. 2015 


