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1.1.1.1. Charakteristika školyCharakteristika školyCharakteristika školyCharakteristika školy    

Základní škola je úplnou základní školou s nejvyšším povoleným počtem 520 žáků, součástí 
školy je školní družina a školní jídelna. 
Vzdělávání žáků ve škole probíhá ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího 
programu „S poznáním do života“. 
Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo školu celkem 414 žáků v 19 třídách (údaj 
k 30. 6. 2020). Všechny učebny i odborné pracovny školy byly obsazeny a využívány. 
Škola se nachází v klidné části města na okraji sídliště. Kromě žáků ze spádových ulic města 
Mikulov navštěvují školu také žáci z okolních spádových (Bavory, Klentnice, Milovice) 
i nespádových obcí.  
Součástí areálu školy je hřiště s umělým povrchem, dvě tělocvičny a dětské hřiště. Všechny 
tyto plochy a prostory jsou využívány při vyučování i při organizování volnočasových 
aktivit dětí.  
Ve školním roce 2019/2020 byly otevřeny dvě první třídy, které navštěvovalo celkem 
41 žáků. Dětem s odkladem povinné školní docházky, případně narozeným v posledním 
roce před nástupem do povinné školní docházky škola poskytovala vzdělávání v přípravné 
třídě. V této třídě bylo zařazeno celkem 11 dětí. Meziročně došlo ke zvýšení počtu žáků 
školy o cca 9%.  V souvislosti s růstem počtu žáků se navýšil také počet pedagogických 
pracovníků, zvláště na pozicích asistentů pedagoga. 
 
 
 
 Mgr. Miroslav Pokorný 
 ředitel školy 
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Základní údaje:Základní údaje:Základní údaje:Základní údaje:    

adresa školy:adresa školy:adresa školy:adresa školy:    Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, příspěvková organizace 
 692 01 Mikulov 
 
IČ:IČ:IČ:IČ: 702 790 55  
DIČ:DIČ:DIČ:DIČ: CZ 702 790 55 
 
eeee----mail:mail:mail:mail: zshranicaru.mikulov@wo.cz 
web:web:web:web:    www.zsmikulov.cz 
 
tel. škola:tel. škola:tel. škola:tel. škola: 519 510 587 
školní jídelna:školní jídelna:školní jídelna:školní jídelna: 519 511 790 
 
ředitel školy:ředitel školy:ředitel školy:ředitel školy: Mgr. Miroslav Pokorný 
 
obor vzdělávání:obor vzdělávání:obor vzdělávání:obor vzdělávání:    79-01-C/01 Základní škola 
 
zřizovatel:zřizovatel:zřizovatel:zřizovatel:    Město Mikulov 
 IČO: 00 283 347 

Náměstí 158/1 
692 01 Mikulov 
 

šššškolská rakolská rakolská rakolská rada:da:da:da: předsedkyně 
 Mgr. Alena Ciklová (za zaměstnance) 
  
 členové 
 Bc. Leona Alexová, MBA(za zřizovatele) 
 Petr Kulhavý BA (za zřizovatele) 
 Mgr. Karel Pavlík (za zřizovatele) 
 Lucie Doušková (za rodiče žáků) 
 Zdeňka Huserková (za rodiče žáků) 
 Bc. Jiřina Procházková 
 Pavla Filusztková (za zaměstnance) 
 Mgr. Hana Masaříková (za zaměstnance) 
    



Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, příspěvková organizace 

7 

2.2.2.2. Přehled učebních plánů Přehled učebních plánů Přehled učebních plánů Přehled učebních plánů     

 
1. – 9. ročník Školní vzdělávací program „S poznáním do života“ 
 
Metodické sdružení:Metodické sdružení:Metodické sdružení:Metodické sdružení:    
 
1. – 5. ročník vedoucí Mgr. Buchtová  
 
Předmětové komPředmětové komPředmětové komPředmětové komise:ise:ise:ise:    
 
Český jazyk vedoucí Mgr. Hégrová 
Cizí jazyky vedoucí Mgr. Šebestová 
Společenské vědy vedoucí Mgr. Mikulcová 
Matematika vedoucí Mgr. Panáčková 
Přírodní vědy vedoucí p. uč. Kadlčík 
Pracovní činnosti vedoucí Mgr. Mikulcová 
Estetická výchova vedoucí Mgr. Hégrová 
Tělesná výchova vedoucí Mgr. Odehnal 
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3.3.3.3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy     

a)  Pedagogi čtí pracovníci 

    ZařazeníZařazeníZařazeníZařazení    Titul, příjmeníTitul, příjmeníTitul, příjmeníTitul, příjmení    JménoJménoJménoJméno    
Odborná Odborná Odborná Odborná 
kvalifikacekvalifikacekvalifikacekvalifikace    

Délka Délka Délka Délka 
praxepraxepraxepraxe    

1. Učitelka Mgr. BělohlávkováMgr. BělohlávkováMgr. BělohlávkováMgr. Bělohlávková    Vladimíra 1.- 5. 36 

2. Učitelka Mgr. BilMgr. BilMgr. BilMgr. Bilíkováíkováíkováíková    Svatava 1.- 5., Pv 38 

3. Učitelka Mgr. BravencováMgr. BravencováMgr. BravencováMgr. Bravencová    Veronika 1. -5., Spec. ped. 11 

4. Učitelka Mgr. BuchtováMgr. BuchtováMgr. BuchtováMgr. Buchtová    Radka 1.- 5., Pv 35 

5. Učitelka Mgr. CiklováMgr. CiklováMgr. CiklováMgr. Ciklová    Alena 1. -5. 36 

6. Vychovatelka DočekalováDočekalováDočekalováDočekalová    Miroslava Vychovatelství 47 

7. Vychovatelka FiluszFiluszFiluszFilusztkovátkovátkovátková    Pavla Vychovatelství 31 

8. Učitelka Mgr. FeilerováMgr. FeilerováMgr. FeilerováMgr. Feilerová    Lucie Z - OV 7 

9. Učitelka Mgr. HatzlMgr. HatzlMgr. HatzlMgr. Hatzl    Irma 1. - 5.  7 

10. Učitelka Mgr. HégrováMgr. HégrováMgr. HégrováMgr. Hégrová    Renata Čj, Vv 35 

11. Učitelka Mgr. ChmelinováMgr. ChmelinováMgr. ChmelinováMgr. Chmelinová    Marie 1. 5. 38 

12. Učitel KadlčíkKadlčíkKadlčíkKadlčík    Přemysl SŠ 26 

13. Učitelka Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. KnoflíčkováKnoflíčkováKnoflíčkováKnoflíčková    Martina Kv, Aj 14 

15. Učitelka Mgr. Masaříková Mgr. Masaříková Mgr. Masaříková Mgr. Masaříková     Hana 1. – 5. 41 

16. Učitelka Mgr. MikulcováMgr. MikulcováMgr. MikulcováMgr. Mikulcová    Radka ČJ - D 17 

17. Učitelka Mgr. OndrůjováMgr. OndrůjováMgr. OndrůjováMgr. Ondrůjová    Vladimíra 1. – 5. 25 

18. Učitel Mgr. OdehnalMgr. OdehnalMgr. OdehnalMgr. Odehnal    Roland Př, Tv 30 

19. Učitelka Mgr. Panáčková Mgr. Panáčková Mgr. Panáčková Mgr. Panáčková     Jana M, Ch 32 

20. Ředitel Mgr. PokornýMgr. PokornýMgr. PokornýMgr. Pokorný    Miroslav M, Ch 23 

21. Vychovatelka Bc. PodsedníkováBc. PodsedníkováBc. PodsedníkováBc. Podsedníková    Tamara VŠ 4 

22. Učitelka PaedDr. ShromáždilováPaedDr. ShromáždilováPaedDr. ShromáždilováPaedDr. Shromáždilová    Dagmar Rj, Hv 33 

23. Vychovatelka StojaspalováStojaspalováStojaspalováStojaspalová    Marcela Vychovatelství 39 

24. Učitelka Mgr. Směřičková Mgr. Směřičková Mgr. Směřičková Mgr. Směřičková     Stanislava 1.-5. 10 

25. Učitelka Mgr. ŠebestováMgr. ŠebestováMgr. ŠebestováMgr. Šebestová    Lenka Rj, D 20 

26. ZŘŠ Mgr. SouchopMgr. SouchopMgr. SouchopMgr. Souchop    Jiří M, TV 21 

27. Učitelka Mgr. TrávníčkováMgr. TrávníčkováMgr. TrávníčkováMgr. Trávníčková    Hana Čj.,D 32 

28. Učitelka Mgr. ŠvestkováMgr. ŠvestkováMgr. ŠvestkováMgr. Švestková    Jitka 1. – 5. 10 

29. učitelka PhDr. ŘezáčováPhDr. ŘezáčováPhDr. ŘezáčováPhDr. Řezáčová    Eva VŠ 1 

30. Učitelka Mgr. WidholmováMgr. WidholmováMgr. WidholmováMgr. Widholmová    Jarmila 1. – 5. 37 

31. As. pedagoga BabicováBabicováBabicováBabicová    Martina SŠ 1 

32. As. pedagoga BrychtováBrychtováBrychtováBrychtová    Miluše SŠ 36 

33. As. pedagoga FojtíkováFojtíkováFojtíkováFojtíková    Jana SŠ 26 

34. As. pedagoga JadrnáJadrnáJadrnáJadrná    Lenka SŠ 1 

35. As. pedagoga KočíkováKočíkováKočíkováKočíková    Jitka SŠ 4 

36. As. pedagoga Hrabal TesárkováHrabal TesárkováHrabal TesárkováHrabal Tesárková    Šárka SŠ 20 

37. As. pedagoga PeškováPeškováPeškováPešková    Vendula SŠ 10 

38. As. pedagoga Bc. PodsedníkováBc. PodsedníkováBc. PodsedníkováBc. Podsedníková    Tamara VŠ 5 

39. As. pedagoga Bc. ŠrámkováBc. ŠrámkováBc. ŠrámkováBc. Šrámková    Markéta SŠ 1 
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b)  Správní zam ěstnanci 

    ZařazeníZařazeníZařazeníZařazení    PříjmeníPříjmeníPříjmeníPříjmení    JménoJménoJménoJméno    VzděláníVzděláníVzděláníVzdělání    Délka praxeDélka praxeDélka praxeDélka praxe    
1. Uklízečka CetlováCetlováCetlováCetlová    Vlasta   
2. Domovník ČernovskýČernovskýČernovskýČernovský    Václav  41 
3. Správce rozpočtu DouškováDouškováDouškováDoušková    Lucie OA 11 
3. Uklízečka FlámováFlámováFlámováFlámová    Ludmila   
4. Školní asistent Mgr. MachMgr. MachMgr. MachMgr. Mach    Ludvík VŠ  
5. Uklízečka PospíšilováPospíšilováPospíšilováPospíšilová    Aneta   
6. Uklízečka ŠutováŠutováŠutováŠutová    Michaela   

c)  Pracovníci školní jídelny 

    ZařazeníZařazeníZařazeníZařazení    PříjmeníPříjmeníPříjmeníPříjmení    JménoJménoJménoJméno    VzděláníVzděláníVzděláníVzdělání    Délka praxeDélka praxeDélka praxeDélka praxe    
1. Vedoucí školní jídelny Bc. SlámaBc. SlámaBc. SlámaBc. Sláma    Karel VŠ 35 
2. Pom. kuchařka CupalováCupalováCupalováCupalová    Naděžda ZŠ  
3. Pom. kuchařka KroupováKroupováKroupováKroupová    Kateřina ZŠ  
4. Kuchařka HudčekováHudčekováHudčekováHudčeková    Renata SOU  
5. Kuchařka HorňáčkováHorňáčkováHorňáčkováHorňáčková    Bronislava SOU  
6. Kuchařka PipkováPipkováPipkováPipková    Zlata SOU  

 
V tabulkách je zachycen stav k 31. 8. 2020 
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4.4.4.4. Údaje o žácíchÚdaje o žácíchÚdaje o žácíchÚdaje o žácích    

a)  Počty žák ů 

1. stupeň 12 tříd 235 žáků 
2. stupeň 7 tříd 145 žáků 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CelkemCelkemCelkemCelkem    19191919    třídtřídtřídtříd    414414414414    žákůžákůžákůžáků    

Průměrná naplněnost:Průměrná naplněnost:Průměrná naplněnost:Průměrná naplněnost:    21,821,821,821,8    žákůžákůžákůžáků    8888    v zv zv zv zahraničíahraničíahraničíahraničí    

Školní družina:Školní družina:Školní družina:Školní družina:    5555    odděleníodděleníodděleníoddělení    140140140140    žákůžákůžákůžáků    

Školní jídelna:Školní jídelna:Školní jídelna:Školní jídelna:    počet vydaných snídaní 1 6221 6221 6221 622    
    počet vydaných přesnídávek 1 3521 3521 3521 352 
 počet vydaných obědů 44449 9 9 9 385385385385    
    počet vydaných svačin 1 3521 3521 3521 352 
 počet vydaných večeří 1 5931 5931 5931 593    

b)  Zápis do prvních t říd 

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 proběhl bez účasti dětí elektronickou 
formou v době od 16. 4. 2020 do 30. 4. 2020. Celkem bylo na naší škole zapsáno 45 dětí. 
Rodiče 4 dětí požádali o odklad školní docházky. 
Vzhledem k celkovému počtu přijatých dětí a s přihlédnutí k většímu počtu dětí přijatých 
k plnění povinné školní docházky na jiných školách, které však k 1. září 2020 nastoupí 
k plnění povinné školní docházky v naší škole, budou pro školní rok 2020/2021 otevřeny 
tři první třídy. 

c)  Výchovné a kariérní poradenství 

Na poskytování poradenských služeb v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami se podílí výchovná poradkyně, metodička prevence, speciální pedagog 
a 2 pedagožky s rozšířenou kompetencí pro speciální pedagogiku. 
 
Výchovné poradenstvíVýchovné poradenstvíVýchovné poradenstvíVýchovné poradenství    
 
Hlavním cílem poradenských služeb je poskytovat kvalitní systém podpory a péče o žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané, dále poradenské služby učitelům, 
žákům a jejich zástupcům v těchto oblastech: 
 

• Vyhledávání žáků ohrožených případným školním neúspěchem, v rámci plánu 
pedagogické podpory vytváření vhodných podmínek pro jejich rozvoj (individuální 
přístup, diferenciace úkolů, tempo práce…) v případě potřeby odesílání k vyšetření 
do školských poradenských zařízení (dále jen ŠPZ).     

• Pro žáky s diagnostikovanými speciálními vzdělávacími potřebami je zajišťováno 
poskytování doporučených podpůrných opatření (dále jen PO) za spolupráce 
výchovného poradce, třídního učitele, vyučujících, asistenta pedagoga, rodičů. 



Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, příspěvková organizace 

11 

• Na základě doporučení ŠPZ vytváření individuálních vzdělávacích plánů (dále jen 
IVP) žáků ve spolupráci s třídními učiteli, vyučujícími a konzultanty ŠPZ. Na konci 
školního roku probíhá vyhodnocení účinnosti poskytování PO. 

• Projednávání výsledků vyšetření v ŠPZ a podpůrných opatření doporučených ŠPZ se 
zákonnými zástupci žáka, informování o konkrétní realizaci péče ze strany školy a 
rodiny. 

• Spolupráce se ŠPZ, zejména  Pedagogicko-psychologickou poradnou (dále jen PPP) 
v Břeclavi – konzultace, pravidelná setkání výchovných poradců, účast na 
seminářích (Změny v legislativě od 1. 1. 2020 – novela vyhlášky č. 27/2016 Sb.), PPP 
Znojmo, PPP Brno, Hybešova, Speciálně pedagogické centrum (dále jen SPC) Brno 
Štolcova a SPC Brno Kociánka – telefonické konzultace i osobní metodicko- 
konzultační setkání. 

• Pravidelné konzultace s rodiči, kteří potřebovali poskytnout pomoc a radu v oblasti 
speciálně pedagogické, psychologické a výchovně-metodické. 

• Poskytování metodicko-informační služby pedagogickým pracovníkům. 
• Spolupráce s metodikem prevence při řešení sociálně patologických jevů a to ve 

spolupráci s metodikem prevence, práce ve výchovných komisí. 
 
V letošním školním roce byla poskytována PO 1. - 3. stupně 57 žákům, z toho 13 PO 
1. stupně, 27 PO 2. stupně, 17  3. st. PO. Dva žáci byli identifikováni jako mimořádně nadaní. 
Podle IVP bylo ve školním roce 2019/2020 vzděláváno 23 žáků.   
 
Ročník Počet žáků s IVP 
0. 2 
1. 1 
2. 3 
3. 1 
4. 4 
5. 3 
6. 0 
7. 2 
8. 4 
9. 3 
 
 
Vyhodnocení účinnosti IVP a PO 2. a 3. stupně proběhla na konci školního roku, byli s nimi 
seznámeni zákonní zástupci žáků a vyhodnocení byla odeslána do ŠPZ. 
V tomto školním roce ve škole pracovalo 9 asistentů pedagoga určených pro podporu 
14 žáků. 
Předmět speciálně pedagogické péče navštěvovali 3 žáci, pedagogická intervence byla 
poskytována 19 žákům, tahle PO se velmi dobře osvědčila. 
    
Kariérní poradenstvíKariérní poradenstvíKariérní poradenstvíKariérní poradenství    
    
V oblasti kariérového poradenství se snažíme pomoci žákům při rozhodování o jejich 
budoucím povolání, respektive výběru vhodného studijního oboru, který by je na výkon 
dané profese dobře připravil. 
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• Výuka k volbě povolání byla podle školního vzdělávacího programu realizována 
ve 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku v rámci předmětu Pracovní činnosti 
– Svět práce v rozsahu 1 hodiny týdně. Žáci získali ucelenou představu o studijních 
a učebních oborech na středních školách, včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce.    

• V rámci daného předmětu žáci 8. ročníku prováděli osobnostní testy a testy profesní 
orientace (Hollandova typologie, Profitest, Dotazník zájmů, dovedností), následné 
vyhodnocení umožňuje  sebepoznávání osobnostního typu, důležité pro praktické 
využití k volbě povolání.    

• Průběžně byly žákům zprostředkovávány aktuální nabídky škol (předmět Pracovní 
činnosti, Atlas školství, nástěnka, koutek propagačních materiálů, informace o dnech 
otevřených dveří, veletrzích vzdělávání). 

• Na listopadové schůzce s rodiči vycházejících žáků (5., 8. a 9. ročníku) byly 
výchovnou poradkyní podány informace o přijímacím řízení, státních přijímacích 
zkouškách, možnosti přípravy na zkoušky, systému vyplňování přihlášek, funkci 
zápisového lístku a možnosti využití poradenských služeb školy při výběru střední 
školy, doporučení kontrolních vyšetření žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami ve školských poradenských zařízení. 

• Se žáky 9. ročníku proběhla návštěva Veletrhu vzdělávání v Břeclavi, Břeclavského 
fortelu (prezentace regionálních firem), účast na dni otevřených dveří – SPŠ 
Edvarda Beneše, OA a SOU Břeclav, žáci 8. ročníku navštívili Veletrh středních škol 
v Brně. 

• Průběžně probíhaly prezentace středních škol ( osobní- SŠ technické a ekonomické- 
Olomoucké Brno, Střední pedagogické školy a obchodní akademie Znojmo, Střední 
zdravotnické a manažerské Břeclav) i prostřednictvím propagačních materiálů.  

• Naplánované exkurze ve firmách našeho regionu se bohužel letos nemohly 
uskutečnit podle původního plánu z důvodu distanční výuky, v říjnu jsme se 
seznámili pouze s chodem a výrobním programem firmy Gumotex v Břeclavi. 

• Tradičně žáci 9. ročníku využívají poradenských služeb informačního středisko ÚP 
v Břeclavi, v letošním školním roce jsme navštívili i pobočku tohoto úřadu se sídlem 
v Mikulově, kde jsme byli informováni o tom, jak zaměstnanci úřadu pečují o 
nezaměstnané a také získali přehled požadovaných profesí v našem regionu, 

• Druhá schůzka s rodiči vycházející žáků byla spojena s vydáváním zápisových lístků. 
 
Přehled umístění žáků do středních škol: 
 
Ročník Gymnázium SOŠ SOU Jiné 
5. 6 0 0 1 
8. 0 0 3 0 
9. 2 17 10 0 
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5.5.5.5. VýsledkVýsledkVýsledkVýsledky klasifikace za školní rok 2019y klasifikace za školní rok 2019y klasifikace za školní rok 2019y klasifikace za školní rok 2019/20/20/20/2020202020    

Výsledky klasifikace za školní rok 2018/2019 jsou uvedeny v tabulkách v příloze. 
 

6.6.6.6. Údaje o výsledcích České školní inspekce Údaje o výsledcích České školní inspekce Údaje o výsledcích České školní inspekce Údaje o výsledcích České školní inspekce     

Ve školním roce 2019/2020 neprobíhalo ve škole žádné šetření České školní inspekce. 

7.7.7.7. DVPP DVPP DVPP DVPP ––––    účast pedagogických pracovníků na školeních aúčast pedagogických pracovníků na školeních aúčast pedagogických pracovníků na školeních aúčast pedagogických pracovníků na školeních a    seminářích seminářích seminářích seminářích ve ve ve ve 
školním roceškolním roceškolním roceškolním roce    2019201920192019/20/20/20/2020202020    

ZáříZáříZáříZáří    
Schůzky předmětových komisí        
Kurz pro asistenty pedagoga Babicová, Jadrná, Tesárková 
    
ŘíjenŘíjenŘíjenŘíjen    
Roadshow Microsoft Kadlčík 
Čtenářská burza Shromáždilová, Směřičková 
Kurz pro asistenty pedagoga Babicová, Jadrná, Tesárková 
Setkání výchovných poradců Trávníčková 
Setkání vyučujících fyziky Panáčková, Souchop 
    
ListopadListopadListopadListopad    
Elixír – praktická výuka fyziky    Souchop 
Tvořivost a logika Směřičková 
Seminář ředitelů Pokorný 
Projektový den Regionální poradenské 
agentury 

Pokorný 

Setkání metodiků SPJ Ciklová 
Koloběh vody v přírodě  Řezáčová 
    
ProsinecProsinecProsinecProsinec    
Co nebylo v učebnici    Podsedníková    
Elixír – praktická výuka fyziky Panáčková, Souchop 
Jak pomoci adaptaci žáků cizinců na ZŠ Masaříková 
Práce v učebně jazyků a ICT vyučující jazyků a informatiky 
Konference dětské psychologie Švestková 
Šablony II – tvorba monitorovací zprávy Bravencová 
Kurz pro asistenty pedagoga Babicová, Jadrná, Tesárková 
Samostudium        
    
LedenLedenLedenLeden    
Kurz pro asistenty pedagoga Babicová, Jadrná, Tesárková 
    
ÚnorÚnorÚnorÚnor    
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů    Ondrůjová, Směřičková    
Práce v učebně jazyků a ICT vyučující jazyků a informatiky 
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BřezenBřezenBřezenBřezen    
Diagnostika dovedností čtení a psaní     Směřičková, Švestková    
Seminář výchovných poradců    Trávníčková    
Tvořivá škola Bravencová, Směřičková, Šrámková, 

Švestková 
Deskové hry Kadlčík, Panáčková, Pokorný 
    
DubenDubenDubenDuben    
MS Teams    Bělohlávková, Kadlčík, Směřičková  
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8.8.8.8. Údaje o Údaje o Údaje o Údaje o mimoškolníchmimoškolníchmimoškolníchmimoškolních    aktivitáchaktivitáchaktivitáchaktivitách    

a)  Přehled akcí 1. stupn ě ve školním roce 2019/2020 

ZáříZáříZáříZáří    
Slavnostní přivítání prvňáčků        
Třídní schůzky 1. tř. 
Zahájení výuky plavání 2. a 3. tř. 
Exkurze do Prahy 5. B, Bělohlávková, Filusztková 
Přeborník mikulovských škol v běhu na 
50 m 

3 x 1. místo, 1 x 2. místo, 3 x 3. místo 

    
ŘíjenŘíjenŘíjenŘíjen    
Divadlo v anglickém jazyce Žáci navštěvující výuku AJ, Šebestová 
Bezpečnost na sociálních sítích     5. A.,Chmelinová, Podsedníková 
Staré pověsti české 4. a 5. tř., Bělohlávková, Hatzl, Chmelinová, 

Masaříková 
Staň se Římanem – projektový den školní 
družiny 

Filusztková, Podsedníková 

Výstava exotického ptactva Přípravná třída, 3. tř., Buchtová, 
Směřičková, Jadrná, Šrámková, Švestková 

Kocour v botách - -Reduta Brno 1. tř., 2. C, 3. A, Babicová, Bravencová, 
Ciklová, Jadrná, Ondrůjová, Směřičková, 
Tesárková 

Dopravní výchova    4. a 5. tř.    
Návštěva Dietrichsteinské hrobky 3. B, Buchtová 
Návštěva Planetária Brno 4. tř., Fojtíková, Hatzl, Kočíková, 

Masaříková 
    
ListopadListopadListopadListopad    
Slavnosti slabikáře     1. tř., Bravencová, Bilíková, Widholmová 
Příjezd sv. Martina 1. – 4. tř. 
Návštěva knihovny 5. A, Chmelinová, Podsedníková 
Ukončení výuky plavání 2. a 3. tř. 
Okresní kolo florbalu pro 1. stupeň Odehnal, Pokorný 
    
ProsinecProsinecProsinecProsinec    
Mikulášské vystoupení dramatického 
kroužku DDM    

Přípravná třída, 1. a 2. tř. 

Divadlo z Bedny Družina, Filusztková 
Vystoupení pro seniory v LDN Valtice 3. tř., Buchtová, Jadrná, Směřičková 
Návštěva knihovny 3. A, Jadrná, Směřičková 
Vánoční besídka pro rodiče 2. C, Bravencová 
Vánoční koncert v kostele sv. Václava 2. tř., Buchtová, Směřičková 
Třídní vánoční besídky  
 
LedenLedenLedenLeden        
Abeceda peněz Lyžařský výcvikový kurz    4. B., Kočíková, Hatzl 
Návštěva knihovny 1. A, Babicová, Ondrůjová 
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ÚnorÚnorÚnorÚnor    
Karneval    0. – 3. tř. 
Lyžařský výcvikový kurz 5. tř., Bělohlávková, Ciklová, Filusztková, 

Odehnal, Panáčková, Souchop 
Veselé učeníčko pro předškoláky  
Pythagoriáda – školní kolo 5. tř. 
    
BřezenBřezenBřezenBřezen    
Cestopisné pásmo Expedice Borneo 5. tř. 

b)  Kulturní a vzd ělávací akce ve školním roce 2019/2020 

ZáříZáříZáříZáří    
Slavnostní zahájení školního roku  
Exkurze do Prahy 5. B, Bělohlávková, Filusztková 
Archiv Mikulov - exkurze 6. B, Hégrová 
    
ŘíjenŘíjenŘíjenŘíjen    
Archiv Mikulov - exkurze 6. A, Shromáždilová 
Veletrh vzdělávání v Břeclavi, exkurze 
Gumotex 

9. A, Mach, Odehnal  

Divadlo v anglickém jazyce Žáci navštěvující AJ 
VIDA! Centrum Brno 7. B., Panáčková, Walter 
Staré pověsti české 4. až 6. tř., Bělohlávková, Fojtíková, Hatzl, 

Chmelinová, Kočíková, Podsedníková, 
Masaříková, Mikulcová, Trávníčková 

Dopravní výchova 4. a 5. tř., Bělohlávková, Fojtíková, Hatzl, 
Chmelinová, Kočíková, Masaříková, 
Podsedníková 

Staň se Římanem – projektový den Družina, Filusztková, Podsedníková 
Hororové povídky 7. -9. tř., Feilerová, Kadlčík, Hégrová, 

Mikulcová, Walter 
Kocour v botách - divadlo 1. tř., 2. C, 3. A., Babicová, Bravencová, 

Ciklová, Jadrná, Ondrůjová, Směřičková, 
Tesárková 

Výstava exotického ptactva Přípravná třída, 3. tř.,Buchtová, Jadrná, 
Směřičková, Šrámková, Švestková 

Den přírodních věd na SPŠCH Brno Vybraní žáci 2. stupně, Panáčková 
Bezpečnost na sociálních sítích 5. A, Podsedníková, Chmelinová 
Knihovna Mikulov 7. A, Trávníčková 
Návštěva Dietrichsteinské hrobky 3. B, Buchtová 
Planetárium Brno 4. tř., Fojtíková, Hatzl, Kočíková, 

Masaříková 
    
ListopadListopadListopadListopad    
Knihovna Mikulov 5. A, Chmelinová, Podsedníková 
Tvorba trvalkových záhonů 9. A, Odehnal, Pokorný 
Břeclavský fortel 9. A, Mach, Trávníčková 
Návštěva Poradenského centra UP Břeclav 9. A, Odehnal, Trávníčková 
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Příjezd sv. Martina 1. – 4. tř., tř. učitelé. 
Slavnosti slabikáře     1. tř., tř. učitelé    
Přírodovědná soutěž o Pálavě 8. tř., Řezáčová 
Veletrh SŠ Brno 8. tř. Mikulcová, Řezáčová, Šebestová, 

Trávníčková 
Archeopark Pavlov 6. tř., Knoflíčková, Mikulcová, Panáčková 
Prezentace GSS Mikulov 9. A, -Trávníčková 
VIDA! Centrum Brno 7. A., Brychtová, Panáčková 
Exkurze na SPŠCH Brno 9. A., Panáčková, Souchop 
    
ProsinecProsinecProsinecProsinec    
Mikulášská besídka Přípravná třída, 1. a 2. tř., tř. učitelé 
Návštěva knihovny 3. A, Jadrná, Směřičková 
Lucerna – divadelní představení 7. A, Brychtová, ¨Knoflíčková, Trávníčková 
Finanční gramotnost – projektové 
vyučování 

8. B, Panáčková, Trávníčková 

Posezení s důchodci  
Besídka pro rodiče 3. C, Bravencová 
Vystoupení v LDN Valtice 3. tř., Buchtová, Směřičková 
Vánoční koncert v kostele sv. Václava 
Třídní vánoční besídky 

Žáci 1. i 2. st., Shromáždilová 

    
LedenLedenLedenLeden    
Abeceda peněz 4. B, Hatzl, Kočíková 
Finanční gramotnost – projektové 
vyučování 

8. A, Panáčková, Trávníčková 

Návštěva knihovny 1. A, Babicová, Ondrůjová 
Archeopark Pavlov 6. B, Mikulcová, Řezáčová 
Předání vysvědčení za 1. pololetí  
    
ÚnorÚnorÚnorÚnor    
Karneval 1. až 3. tř., tř. učitelé 
Sklář ve škole 8. B, Panáčková 
Exkurze na Úřad práce v Mikulově 9. A, Trávníčková 
Veselé učeníčko pro budoucí žáky 1. tříd  
    
BřezenBřezenBřezenBřezen    
První pomoc v reálném životě 9. A, Řezáčová 
Expedice Borneo – cestopisné pásmo 5. – 9. tř., tř. učitelé  

c)  Sportovní aktivity ve školním roce 2019/2020 

    
ZáříZáříZáříZáří    
Přeborník mikulovských škol v běhu na 50 
m 

3 x 1. místo, 1 x 2. místo, 3 x 3. místo 

    
ListopadListopadListopadListopad    
Okrskové a okresní kolo ve florbalu    chlapci 2. st., Odehnal, Pokorný    
ČEPS Cup ve florbalu chlapci 1. st., Odehnal, Pokorný 
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Okresní kolo v šachu účast, Mach 
    
ÚnorÚnorÚnorÚnor    
Lyžařský kurz    5. tř. i 2. st.,Bělohlávková, Ciklová, 

Filusztková, Panáčková, Odehnal, Souchop    

d)  Naukové a jiné sout ěže ve školním roce 2019/2020 

    
ListopadListopadListopadListopad    
Dějepisná olympiáda školní kolo 
    
ProsinecProsinecProsinecProsinec    
Zeměpisná olympiáda školní kolo 
Dějepisná olympiáda okresní kolo 
Olympiáda ČJ školní kolo 
    
LLLLedenedenedeneden    
Dějepisná olympiáda – okresní kolo Jan Peřina (8. A). David Šváb (8. B) – 

úspěšní řešitelé, Mikulcová 
Olympiáda Čj – okresní kolo David Šváb (8. B) úspěšný řešitel 
    
ÚnorÚnorÚnorÚnor    
Zeměpisná olympiáda - okresní kolo    Karolína Procházková (6. A) – 2. místo, 

Feilerová 
Pythagoriáda 5. – 8. roč., vyučující matematiky 
    
BřezenBřezenBřezenBřezen    
Matematická soutěž Pangea 5. A, Luisa Gala, postup do celostátního 

finále, Chmelinová 
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9.9.9.9. Základní údaje o hospodaření školyZákladní údaje o hospodaření školyZákladní údaje o hospodaření školyZákladní údaje o hospodaření školy    

Náklady celkem Náklady celkem Náklady celkem Náklady celkem   v tis, Kč 
Hlavní činnost   32 817,12 
Hospodářská činnost  1 367,62 
 
Výnosy celkem Výnosy celkem Výnosy celkem Výnosy celkem             
Hlavní činnost   31 819,68 
Hospodářská činnost  1 738,18 
 
Výsledek hospodařeníVýsledek hospodařeníVýsledek hospodařeníVýsledek hospodaření - 626,88 
 

10.10.10.10. Prevence sociálně Prevence sociálně Prevence sociálně Prevence sociálně ––––    patologických jevůpatologických jevůpatologických jevůpatologických jevů    

V průběhu začátku nového školního roku 2019/2020 byl sestaven minimálně preventivní 
program, který vycházel z konkrétního vnitřního řádu školy, kde jsou stanoveny postupy 
jednání při výskytu rizikových forem chování. 
 
V září jsme seznámili rodiče v rámci konzultačních dnů a třídních schůzek s funkcí školního 
metodika prevence, výchovného poradce, s vnitřním řádem školy a případnými 
výchovnými opatřeními při porušení školního řádu. Dále pak jsme zákonné zástupce 
informovali o záměrech a způsobech realizace minimálního preventivního programu. 
 
Taktéž žáci byli seznámeni s vnitřní řádem školy v rámci třídnických hodin. 
 
Vypracovali jsme přípravu na realizaci aktivit zaměřených na zapojování multikulturních 
prvků v procesu začlenění žáků (cizinců). Naší prioritou v rámci tohoto procesu je 
prevence rasismu a xenofobie, která souvisí s přijímáním kulturních a etnických odlišností. 
 
Proběhla příprava aktivit pro žáky (zásobníky her, dovybavení školní knihovny, vytipování 
vhodného místa pro realizaci aktivit, zajištění metodických pomůcek pro pedagogické 
pracovníky, doplnění videotéky, vytvoření informační nástěnky pro rodiče i žáky školy 
s kontakty na specializované instituce). 
 
Již v přípravném týdnu došlo k setkání členů školního poradenského pracoviště, které je 
tvořeno ředitelem školy, školním metodikem prevence a výchovným poradcem. V tomto 
školním roce jsme se museli obejít bez podpory školní psycholožky z důvodu její mateřské 
dovolené. 
 
Pedagogičtí pracovníci byli informováni o metodickém postupu a činnostech v oblasti 
prevence sociálně-patologických jevů. 
 
V rámci školního roku 2019/2020 probíhaly v naší škole: 
Třídnické hodiny 
Komunitní kruhy 
V každém ročníku byla vypracována pravidla třídy 
Filmová představení 
Výchovné koncerty 
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Sportovní a zájmové akce 
Besedy 
Exkurze 
 
Došlo také k prohloubení spolupráce s PPP Břeclav, středisky výchovné péče, pediatry, 
oddělením péče o dítě a rodinu a v neposlední řadě s Městskou policií Mikulov a Policií ČR. 
 
V pravidelném kontaktu jsme také se sociálním odborem městského úřadu Mikulov, 
Domem dětí a mládeže v Mikulově, Dětským domovem Mikulov i se sportovními 
a zájmovými organizacemi ve městě a okolí. 
 

11.11.11.11.     Údaje oÚdaje oÚdaje oÚdaje o    předložených a školou realizovaných projektech předložených a školou realizovaných projektech předložených a školou realizovaných projektech předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných zfinancovaných zfinancovaných zfinancovaných z    cizích zdrojůcizích zdrojůcizích zdrojůcizích zdrojů    

Škola je realizátorem projektu „Netradiční vzdělávání“ financovaného Evropskými 
strukturálními a investičními fondy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
s celkovou výší dotace 1 593 132 Kč. Dotace slouží ke krytí nákladů spojených s vytvořením 
pracovního místa školního asistenta, k zajištění chodu klubů deskových her, badatelských 
a čtenářských klubů, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, k realizaci 
naukových projektů s přizvanými odborníky z praxe na území města Mikulov a zajištění 
účasti pedagogických pracovníků školy na školeních a seminářích zabývajících 
se problematikou inkluzivního vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti.  
 
Projekt rekonstrukce jazykové učebny předfinancovaný z rozpočtu města Mikulov byl 
dokončen v průběhu podzimu roku 2019. Celková výše uznatelných nákladů činila 
3 533 992 Kč, z toho 3 180 592,79 Kč bylo financováno z prostředků získaných 
z Integrovaného regionálního operačního programu evropských strukturálních fondů. 
 

12.12.12.12.     Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programůprogramůprogramůprogramů    

Ve školním roce 2019/2020 nebyla škola zapojena do rozvojových a mezinárodních 
programů. 
 

13.13.13.13.     Údaje o zapojení školy do Údaje o zapojení školy do Údaje o zapojení školy do Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání vdalšího vzdělávání vdalšího vzdělávání vdalšího vzdělávání v    rámci rámci rámci rámci 
celoživotceloživotceloživotceloživotního učeníního učeníního učeníního učení    

Ve školním roce 2019/2020 nebyla škola zapojena do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení. 
 

14.14.14.14.     ÚÚÚÚdaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi daje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi daje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi daje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partneryzaměstnavatelů a dalšími partneryzaměstnavatelů a dalšími partneryzaměstnavatelů a dalšími partnery    při plnění úkolů ve vzdělávánípři plnění úkolů ve vzdělávánípři plnění úkolů ve vzdělávánípři plnění úkolů ve vzdělávání    

Ve škole působí odborová organizace. Vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovou 
organizací jsou popsány v uzavřené kolektivní smlouvě. 
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15.15.15.15. ZávěrZávěrZávěrZávěr    

Průběh školního roku 2019/2020 byl, podobně jako v letech předcházejících, provázen 
řadou změn souvisejících s  oblastí péče o žáky se speciálním vzdělávacími potřebami. Opět 
i díky tomu došlo k rozšíření týmu pedagogických pracovníků školy. 
 
Nejvýraznějším způsobem se však do chodu školy promítla pandemie nemoci COVID-19, 
která zcela paralyzovala prezenční výuku žáků školy v jarních měsících školního roku. 
Vyučující museli v krátké době přejít ze zaběhnutého režimu své práce do dosud málo 
poznaného a využívaného systému výuky distanční. Vzdělávací aktivity se tak přesunuly do 
virtuálního světa. Nastalá situace znamenala pro všechny pedagogy, žáky a rodiče obrovský 
zlom v průběhu vzdělávání a znamenala pro všechny aktéry vynaložení enormního úsilí 
na její zvládnutí.  
Prakticky ze dne na den vystřídaly dosud přednostně používaný fix a tabuli materiály 
přístupné on-line prostřednictvím internetu, které pedagogové buďto vytvářeli 
samostatně, případně využívali již vytvořené výukové programy, které měla škola 
k dispozici.  
Žáci se museli vyrovnat s nedostatkem osobního kontaktu mezi sebou i vyučujícími. Řada 
z nich navíc nedisponovala potřebným technickým vybavením či kvalitním internetovým 
připojením.  
Zejména nejmenší školáci se nemohli při tomto způsobu výuky obejít bez pomoci svých 
rodičů. Nedostatečná vnitřní motivace ke vzdělávání pak znamenala u řady starších žáků 
jejich nízkou míru aktivity a došlo k tím prohloubení deficitu úrovně jejich vzdělávání 
vzhledem k ostatním žákům.  
 
Díky účelovému příspěvku zřizovatele proběhla oprava klimatizace v podkroví školy, 
výměna podlahových krytin v některých učebnách, pravidelná obnova maleb a nátěrů 
a celá řada dalších drobnějších oprav. Nově zrekonstruovaná učebna cizích jazyků 
a informatiky byla vybavena potřebnou výpočetní a audiovizuální technikou. 
 
V oblasti hospodářské činnosti jsme v době hlavních prázdnin realizovali ve spolupráci se 
sportovními kluby z Brna i širšího okolí několik turnusů sportovních soustředění. Nadále 
trval zájem o využití turistické ubytovny návštěvníky Mikulova a tělocvičen školy pro 
aktivity místních sportovních spolků i jednotlivců. 
 
 
 
 
 Mgr. Miroslav Pokorný 
 ředitel školy 
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Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mikulov, Hraničářů 617 E, příspěvková 
organizace, 692 01 Mikulov byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 
31. 8. 2020. 

 

 Mgr. Miroslav Pokorný 
 ředitel školy 

 

 

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mikulov, Hraničářů 617 E, příspěvková 
organizace, 692 01 Mikulov byla projednána a schválena školskou radou per rollam 
v průběhu října 2020. 

16.16.16.16. PřílohyPřílohyPřílohyPřílohy    

Výsledky klasifikace za 1. pololetí školního roku 2019/2020 

Výsledky klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020 


