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Školní rok
1979 – 80

Tato kronika

obsahuje 198 listů.
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Za účasti zástupců MNV, KSČ, MV NF, SOZ a SRPŠ byl v sále KD slavnostně zahájen
školní rok 1979/80.
V tomto školním roce navštěvovalo naši ZDŠ 297 žáků ze Šumic, Rudic a Nezdenic.
Závaznou směrnicí pro výchovně vzdělávací práci byly závěry XV. sjezdu KSČ. Naše práce byla
výrazně ovlivněna celostátní konferencí učitelů. Školní rok byl vyvrcholením oslav 35. výročí
osvobození naší republiky a rokem konání ČSS 80. Tyto významné události byly pro nás
impulsem k rozvoji aktivity a iniciativy ve výchovně vzdělávací práci.
Zaměřili jsme se na plnění následujících úkolů:
1.

Realizaci výchovně vzdělávací soustavy ve 4. post. roč. a řádnou přípravu učitelů 5.
– 9. post. roč. na výuku podle nových osnov.

2.

Zlepšení stavu vědecko-ateistické výchovy.

3.

Zlepšení materiálních podmínek školy – přístavba nové školní budovy.

4.

Odpovědný přístup k nácviku spartakiádních skladeb.

Přídělení tříd:
I. tř. s. Milada Surá

VI. A s. Jitka Dvořáčková

II. tř. s. Marie Jančářová

od 4. 2. 198 s. J. Šiška

III. tř. s. Jan Mlčák

VI. B s. Zdeňka Slavíčková

IV. tř. s. Pavla Hasoňová

VII. A s. František Pfleger

V. tř. s. Jaroslava Jančářová

VII. B. s. Milada Hřibová

od 3. 1. 1980 do 27. 6. 1980

VIII. s. František Pšurný

s. Anežka Opatřilová

IX. s. Oldřich Matějík

Další vyučující na škole:
Ředitelka školy:

s. Jana Páleníčková
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Zást. řed. školy:

s. Ladislav Šidlo

Výchovná poradkyně:

s. Irena Macová

Zaměstnanci školní jídelny:
Vedoucí školní jídelny:

s. Marie Pípalová

Vedoucí kuchařka:
Další pracovnice:

s. Marie Tlachová
s. Marie Synčáková,
s. Ludmila Bradáčová
s. Ludmila Horčicová

Správní zaměstnanci školy:
Školnice: s. Marie Bachůrková
Od. 18. 2. 1980 s. Anna Kubenová
Uklizečka: s. Marie Kozubová – od 2. 3. 1979 – 23. 10. 1980 MD
Topič:

zástup s. Marie Polehňová

s. Jan Červenka
s. Marie Volaříková
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Kultura.
V průběhu celého školního roku byla veřejnost seznamována se záměry naší školské politiky.
Byly uskutečněny přednášky pro rodiče, ukázkové hodiny ve 3. post. roč., na výstavě prací
slože MV NF byla veřejnost seznámena s didaktickou technikou a novými učebními pomůckami
nového pojetí.
K prohlubování přátelství se Sov. svazem přispívá činnost Klubu přátel SSSR pod vedením s. I.
Macové. KV KSČ byla naše škola schválena k oficielním družebnímu styku se školou
v ostrogožské oblasti. Bylo navázáno dopisování na úrovni klubů se školou v POKROVCE, byly
vyměněny věcné dárky.
Náležitá pozornost je věnována soutěži „O zemi, kde zítra znamená již včera.“ Do místního kola
se zapojilo 6 třídních kolektivů. Reprezentanti školy do okrskového kola onemocněli, takže
poprvé nebylo okrskové kolo naší školou zastoupeno.
Za spolupráce SRPŠ byl uskutečněn zájezd žáků 7. tříd po stopách partyzánských bojů. Tato
akce přispěla k podtržení významu událostí v období 2. světové války.
Pro zlepšení stavu výchovy k VSN byl ustaven kroužek světonázorové výchovy pod vedením s.
J. Dvořáčkové.
Při výchově estetické se zaměřili vyučující na přípravu žáků do výtvarných, literárních a
recitačních soutěží. Pravidelně se uskutečňovaly návštěvy Divadlo pracujících v Gottwaldově,
Janáčkova divadla v Brně, umělecké předčítání J. Grumlíka.
Zdravotní výchovu zajišťovala s. M. Surá. Uskutečnily se přednášky, promítání filmů, zdravotní
kroužek, akce správná výživa.
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Sport.
Do nácviku spartakiádních skladeb se aktivně a iniciativně zapojili třídní učitelé 1. – 4. post.
roč. a vyučující TV. Cvičenci vystoupili na spartakiádě místní, v Rudicích, Nezdenicích,
Bojkovicích, Uh. Brodě a v Uh. Hradišti.
Pro žáky 4. a 5. post. ročníku byl uskutečněn plavecký výcvik v Uh. Hradišti. Na Lopeníku se
žáci 7. post. roč. zúčastnili lyžařského výcviku. Podle plánu se uskutečnila 2 branná cvičení.
Dopravní výchova byla uskutečňována průběžně. Žáci 3. 4. třídy navštívili dopravní hřiště, byly
plněny soutěžní úkoly 4., 5. a 6. tř.

PO SSM.
Vedením pionýrské skupiny je pověřen s. František Pšurný. Pracuje s 8 vedoucími a 5
instruktory. Činnost PS probíhala podle celoročního plánu, který byl skupinovým vedoucím
připraven na základě výchovného systému.
Činnost skupiny:
1. Péče o hroby neznámých rumuských vojáků
2. Sběr odpadových surovin a léčivých bylin
3. Exkurze do okolních závodů
4. Sportovní činnost
5. Spolupráce se SOZ – péče o přestárlé občany
6. Tvořivá činnost – výroba dárků, péče o pion. klubovnu
7. Plnění vých. systému
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Volba povolání:
Uskutečnily se exkurze:
Lidová hvězdárna Uh. Brod, ZOO Lešná, návštěva samoobsluhy, MŠ, knihovny v Uh. Brodě,
Muzeum dělnického hnutí v Brně, závody v blízkém okolí a další kult. vých. akce.
Rozmístění žáků:
Zvýšená pozornost byla věnována voj. školám a hornictví. Dosažené úspěchy neodpovídají
snaze, která byla po celý rok vynaložena. Uskutečnily se besedy, promítání filmů a exkurze do
závodů.
Patronátní smlouvy:
JZD Uh. Brod – stále se více zaměřujeme na mat. pomoc. Plánované akce, které jsou
uskutečněny ve smlouvě jsou plněny. Největší úspěch mají kult. programy žáků při různých
příležitostech družstevníků.
DO UB Bojkovice – v rámci dopravní výchovy žáků 1. stupně se uskutečnily besedy o dopravní
kázni, pro žáky 2. st. besedy o kriminalitě mládeže, alkoholismu a narkomanii. S jednotkou LM
Zevety Bojkovice jsme uskutečnili besedu s filmem při příležitosti výročí 25. února.
IPUU:
Všichni učitelé se v rámci proškolování pro výuku podle nové koncepce zúčastňují akcí, které
pořádá OPS. Na škole se všichni bezpartijní učit. zapojili do dalšího studia svět. výchovy.
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Prospěch a chování:
Za vzorné plnění školních i mimoškolních povinností, příkladné chování byli vyhodnoceni
následující žáci jako NEJLEPŠÍ ŽÁCI ŠKOLY:
Stanislava Hanáková, Jana Botlíková, Jiří Gajdošík, Martina Kramná, Martina Hrušková, Marcela
Babáková, Jana Minarčíková, Pavel Buráň, Jindra Kramná, Renata Pavlištíková, Markéta
Hanáková, Martin Šojdr, Václav Volařík, Leona Tlachová, Dana Kovářová, Hana Kozubová, Jana
Slačálková, Ludmila Szymurdová, Josef Šmíd, Zdenka Kráčmarová, Darja Šimoníková, Leoš
Mann, Šářka Hrnčířová, Petr Gavlas.
I. pololetí
Tř.

II. pololetí

vyznam. prospělo neprosp.

Počet

vyznam.

prospělo

neprosp.

žáků

I.

-

27

-

-

26

1

27

II.

-

37

-

-

37

-

37

III.

-

27

-

-

27

-

27

IV.

-

24

-

-

24

-

24

V.

21

15

-

22

14

-

36

VI.A

11

14

-

11

14

-

25

VI.B

9

14

1

10

11

3

24

VII.A

4

16

-

5

15

-

20

VII.B

8

12

-

10

10

-

20

VIII.

12

25

-

12

25

-

27

IX.

3

15

-

3

15

-

18

68

226

1

73

218

4

295

CHOVÁNÍ:
I.pololetí: 2 snížené známky z chování, 2 důtky ŘŠ.
II.pololetí: 2

"

"

,9

"

, 11 důtek TU
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Zlepšujeme, vybavujeme.
Již několik let se naše škola potýká s nedostatkem učeben, kabinetů, odborných učeben,
nedostatečným obsazením jednotlivých aprobací, byty pro učitele apod. Pracovní prostředí,
které je na mnohých okolních školách daleko lepší, špatné vlakové spojení v ranních hodinách,
ovlivňuje i krátkodobý pobyt učitele na škole, častou nemocnost a střídání učitelů.
Na základě mnoha jednání bylo započato s přístavbou školní budovy, ve které bude umístěna
šk. jídelna o 2 učebny, dále se jedna o výstavbě 10 bytů pro potřebu MNV – 6 bytů pro učitele.
Po stránce materiální byly třídy doplněny novým nábytkem, byl zakoupen televizor, kuchyňský
sporák a další zařízení.

Závěr:
Přes všechny potíže, které narušovaly naši vých. vzdělávací činnost, bylo dosaženo dobrých
výsledků, zvláště u učitelů, kteří se na škole stabilizovali. Pro příští období si klademe za cíl:
1. Pokračovat v realizaci čs. vých. vzdělávací soustavy
2. Soustavné plnění úkolů USN
3. Zkvalitnění písemných projevů žáků na 2. st.
4. Věnovat pozornost dokumentaci, volbě povolání
5. Zvýraznit výchovné působení na žáky
Školní rok byl slavnostně ukončen v KD za účasti zástupců NV, SRPŠ, SOZ.

V

ŠUMICÍCH

25. 9. 1980

Z A P S A L A:

Jana Páleníčková,
ředitelka
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Školní rok
1981 – 82
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Letošní školní rok byl slavnostně zahájen za přítomnosti zástupců MNV, VO KSČ,
MV NF, SOZ a SRPŠ v sále KD.
Celoroční práce šk. roku 1981/82 byla motivována jednáním XVI. sjezdu KSČ a XXVI. Sjezdu
KSSS. Všichni si uvědomujeme, jak vysoké nároky jsou v současné době kladeny na školství.
Oceňujeme péči stranických i státních orgánů o rozvoj školství, zejména v naší obci, kde bylo
započato s přístavbou školní budovy.
V tomto školním roce navštěvovalo naši školu 317 žáků. Škola má 13 tříd a 1 oddělení
školní družiny.
K prohloubení ideově-polit. výchovy žáků a k aktualizaci výchovně-vzdělávací práce bylo
využíváno všech významných výročí a událostí. Výrazným podnětem k upevnění spojení školy
se životem naší soc. společnosti byla i setkání žáků s poslanci NV, s cílem seznámit se
s volebními programy NF a přiměřeně se zapojit do jejich plnění.
Naše pozornost byla zaměřena na plnění úkolů, které vyplývají ze směrnic MŠ a
z podmínek naší školy:
1.

v 1. – 4. post. roč. na rozvoj pracovní inovace a progresívní uplatňování nové
koncepce vých. a vzdělávání

2.

realizace nového pojetí v 6. post. roč.

3.

prohloubení komunistické výchovy – výchova k VSN

4.

posílení polytechnického charakteru školy

Přidělení tříd:
I.A

s. Pavla Hasoňová

I.B

s. Marie Jančářová

II.

s. Jaroslav Haluza – od 1. 9. – do 27. 9. 1981 – zákl. voj. sl.
s. Anežka Opatřilová – od 28. 9. – 6. 11. 1981
s. Zdeňka Slavíčková – od 9. 11. 1981

III.

s. Milada Surá

IV.

s. Jitka Slavíčková

15

V.A

s. Marie Nováková
s. Dagmar Novotná

V.B

s. Anna Mečiarová

VI.A

s. Vladimír Babula

VII.B

s. Oldřich Matějík

VIII.A

s. Jitka Dvořáčková

VIII.B

s. Irena Macová
s. Božena Gabrhelová

ŠD

s. Iveta Michalcová

ZŘ

s. Ladislav Šidlo

ŘŠ

s. Jana Páleníčková

Zaměstnanci školní jídelny:
Vedoucí školní jídelny:
Vedoucí kuchařka:
Další pracovnice:

s. Marie Pipalová

s. Zdena Dvořáková – 1. 9. 1981
s. Marie Synčáková
s. Ludmila Horčicová
s. Marie Kramná – 10. 5. 1982

Školník:

s. Václav Marek – nástup 1. 4. 1982 za A. Kubenovou

Topička:

s. Marie Volaříková

Uklizečky: ss. Marie Kozubová, Marie Jančová, Marcela Marková 1. 8. 1982
Výchovná práce v oblasti estetické výchovy byla zaměřena na vlastní um. činnost – přípravou
do recit. Soutěží, bylo vybráno 15 žáků; nacvičena pásma ke kult. politickým výročím ●
Dramatický kroužek nacvičil se žáky divadelní hru „POPELKA“ – 6 představení.
Byly uskutečněny 2 výchovné koncerty – učitelé LŠU Bojkovice, umělci z Janáčkova divadla
v Brně, umělecká předčítání J. Grumlíka. Žáci navštívili 8 divadelních představení v Divadle
pracujících v Gottwaldově, 6 film. představení.
Olympiády JR se zúčastnilo 5 žáků – 1 do okr. kola Olympiády JČ se zúčastnilo 16 žáků 8. tř. –
5 do okr. kola Puškinův památník – 110 žáků šk. kolo – 2 žáci do okr. kola Odpovědně se žáci
připravovali i do dalších soutěží: V našem JZD – 17 prací – R. Kolínek; Děti, mír a umění, Soutěž
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ml. historiků – V zemi, kde zítra znamená již … Ve spolupráci s OB velmi dobře
pracuje kroužek lidových tanců „DŘINKY“, pod vedením s. F. Hanákové.
Činnost Klubu mezinárodního přátelství byla zaměřena na poznávání Sov. svazu i jiných soc.
států, na rozvoj kladného vztahu dětí k ruskému jazyku a SSSR. Převládalo převážně
dopisování žáků, besedy, promítání filmů, dny ruské kuchyně apod. Dopisuje si aktivně 28
pionýrů se sov. pionýry a 12 z ostatních soc. států. Činnost besed je zaměřena na Voroněžskou
oblast a Taškent.
Přátelské styky se ZŠ v Horní Súči byly upevněny navázáním komplexních druž. Styků s MNV o
VOKJČ. Bylo uskutečněno slavnostní setkání obou učitelských kolektivů při příležitosti Dne
učitelů za přítomnosti okresních stranických i státních orgánů.
V rámci poznání a výměny zkušeností se uskutečnily vzájemné hospitace a schůzky
metodických orgánů, uskutečnili jsme několik vzájemných setkání na úrovni MNV, VO KSČ a
ZV ROH.
Nejlepší žáci H. Súče se účastnili na divadelním představení Popelka, dále pokračuje
dopisování i osobní přátelství mezi dětmi.
Zapojili jsme se do akcí zdravotní výchovy – Abeceda mladých, doktorů, správné výživy;
dopravní výchova – Zlatá zebra, žáci 4. tř. získali průkaz cyklisty. Uskutečnily se 3 besedy o
doprav. Výchově ve spolupráci s příslušníky UB.
Ve spolupráci s místní org. SPO uskutečnili jsme požární cvičení – evakuace žáků o seznámení
s hasící technikou.

Tělesná výchova.
K rozvoji tělesné výchovy přispělo zavedení nepovinných předmětů pohybové hry a sportovní
hry.
Odznak zdatnosti získalo:

DO2 I.

–

24 žáků

DO2 IV.

–

34 žáků

B PPOV I.

–

50 žáků

B PPOV II.

–

45 žáků

Branný závod D. Němčí

– st. hoši

–

2. místo

Střelecké závody Prestro

– 1. místo St. Janíček

Účast z umístění v soutěžích:

1. místo družstvo chlapců
4. místo družstvo dívek
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Branný závod „Boj stezka por. Ušakova“ – 1. místo – hoši
4. místo – dívky
Hokejová liga – 1. místo – okrskové i okresní kolo
Od 1. 2. – 24. 6. 1982 pro žáky 3. post. roč. probíhal plavecký výcvik ze 27 žáků je 13 plavců, 3
žáci uplavali 25 m, 6 žáků 10 m, 5 žáků jsou neplavci.
Lyžařský výcvik probíhal ve dnech 31. 1. – 5. 2. 1982 na rekreačním středisku Slováckých
strojíren LOPENÍK. Účastnilo se 53 žáků 7. tříd. Cíl lyž. výcviku byl splněn.
Pro výuku branné výchovy byla vybudována poloodb. Učebna. Pro zvýšení zájmu o vojenská
povolání byly uskutečněny besedy v rodinách BU, zájezd po stopách partyzánských bojů.
Uskutečnila se 2 branná cvičení. Velká pozornost byla věnována profesionální orientaci žáků.
Pro SVOŠ byl získán 1 žák Oldřich Šašinka.

PO SSM.
Organizace PO SSM – 10 oddílů – zapojeno 242 žáků.
Práce je ovlivněna nevhodnými místnostmi pion. klubovny ve staré budově MNV. Také vedoucí
jsou stále zajišťováni z řad studentů. Není plněn v plném rozsahu výchovný systém. Činnost
oddílů je většinou zaměřena na sportovní oblast. Dobře pracovaly zájmové kroužky: divadelní –
s. Jančářová, Hasoňová, KMP – J. Krahulová, Dřinky – s. Hanáková, filatelistický –s. Šidlo,
zdravotnický – Mečiarová. Vůbec nepracoval kroužek šachový a elektro. Dobrá spolupráce byla
dosažena s TJ Sokol při zajišťování cvičení ZRTV a ZO Svazarm – kroužek střelecký,
modelářský, kynologický.
Nedařil se podchytit zájem žáků o kroužek MS mladých přátel přírody.
Plnění úkolů k volbě povolání probíhalo podle plánu:
Vychází 39 žáků celkem
17 žáků do středních škol
/G - 7; SOŠ - 9; SOVŠ – 1/
22 žáků do středních odborných učilišť
9 žáků zařazeno do 9. tř. v Bojkovicích
Byly prováděny besedy s náborovými pracovníky a exkurze do závodů, JZD, ČSSS, Pošta,
18

Dřevařské závody, Slezan, SVOU Nové Město n/Váh., a další.
K posílení pracovního a technického charakteru školy byla pozornost zaměřena na budování
školního pozemku. Bylo provedeno rozdělení pozemku na části dle osnov, dokoupeno nářadí
pro práci žáků, bylo provedeno oplocení šk. pozemku. Pro prac. vyuč. 1. – 4. roč. bylo započato
s technickým vybavením.
Účast žáků na matematických a přírodovědných soutěžích:
MO

-

5 žáků

FO

-

5 žáků

ZM

-

4 kola – průměr 65 žáků – okr. kolo – 4 žáci

BO

-

4 kola – 60 žáků

Vyučující přírodopisu vybudoval pracovnu Pv, pečuje o květinovou výzdobu školní budovy i
okolí školy.
Do KMČ je zapojeno 70 žáků.
Za dobrou práci ve škole, vzorné chování a reprezentaci školy byli vyhlášeni nejlepší žáci
školy:
I.A – Michal Krhůtek

V.A – Luděk Horecký

I.B – Jan Páleníček

V.B – Miroslava Kolínková

II. – Pavlína Dvořáčková

VI. A – Michaela Ťulpíková

III. – Leona Dvořáčková

VI.B – Petra Malcová

IV. – Lubomír Kramný

VII.A – Lenka Juřeníková
VII.B – Leona Tlachová
VIII.A – Věra Dvořáčková
VIII.B – Monika Pomykalová

Všem žákům bylo poděkováno na slavnostním ukončení šk. roku v KD, předán diplom a
kniha.
CHOVÁNÍ:
I. pololetí –

důtka TU – 8

II. pololetí –

"

; důtka ŘŠ – 0 ; 2. st. – 2

– 13 ; "

– 10; "

–3
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Celkový počet neomluvených hodin: 3
I. POLOLETÍ

II. POLOLETÍ

Třída

vyznam.

prospělo

neprosp.

vyznam.

prospělo

I.A

-

19

-

-

19

I.B

-

18

-

-

18

II.

-

31

-

-

31

III.

-

27

-

-

27

IV.

-

36

-

-

36

V.A

9

13

-

8

14

V.B

8

14

-

8

14

VI.A

5

15

-

5

15

VI.B

9

11

-

9

11

VII.A

8

20

-

11

17

VII.B

6

20

-

6

20

VIII.A

11

14

-

11

13

VIII.B

11

12

-

11

12

67

250

-

69

248

Počet žáků
neprosp.
-

1 neklasif.
-

1

19
18
31
27
36
22
22
20
20
28
26
25
23

250

Školní družina.
Práce ŠD se zaměřila na rozvoj výchovy estetické, pracovní, tělesné a rozumové. Družinu
navštěvovalo 30 žáků. Vedoucí s. Michalcová postupně budovala zařízení, doplňovala učebny
tak, aby vše odpovídalo vých. práci s dětmi. Nedostatkem bylo slabé vytápění učeben. S.
vedoucí Michalcová ukončila školní rok a nastoupila na MD.
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Mat. technická péče.
Kromě vybavení ŠD bylo zajištěno i vybavení tříd nábytkem dle zdravotních požadavků,
zařízení pro cvičnou kuchyni, všechna okna utěsněna kovotěsem, bylo dokončena 1. část
přístavby – v užívání je ŠJ a dvě provizorní učebny.
Bylo provedeno oplocení školního pozemku, zahrady za tělocvičnou, bylo zakoupeno zařízení
pro dětská hřiště.

Závěr:
Uplynulý školní rok byl bohatý na různost akcí, které přispěly k rozšíření vědomostí našich
žáků. Úsilí celého učit. kolektivu i vedení školy bylo orientováno na plnění směrnic MŠ, se
snahou dosáhnout co nejlepších výsledků ve své výchovně vzdělávací práci.

V Šumicích 2. 7. 1982
Jana Páleníčková,
řed. školy
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Školní rok
1982 – 83
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Ve školním roce 1982-83 plnili pracovníci ZŠ Šumice úkoly, které vyplývaly pro
oblast školství ze závěrů XVI. sjezdu KSČ, zasedání ÚVKSČ a z dlouhodobého programu
„Dalšího rozvoje čs. výchovně vzdělávací soustavy“ a závěrů stran. organizace.
Bylo účinně využito významných výročí – zejména VŘSR, vzniku SSSR, 35. výročí
vítězného února se zdůrazněním jeho historického významu pro výstavbu socialismu v naší
vlasti.
K dalšímu prohloubení ideově výchovného působení na žáky ve školní i mimoškolní práci
bylo využito významného životního jubilea gen. tajemníka a prezidenta ČSSR s. G. HUSÁKA.
S hlubokým zármutkem byla přijata zpráva o úmrtí generálního tajemníka KSSS s. L. I.
Brežněva, velkého přítele naší vlasti, příkladného bojovníka za světový mír.
Mimořádná pozornost byla věnována zasedání „Světového shromáždění za mír a život proti
jaderné válce“ v Praze.
Za účasti zástupců státních a stranických orgánů v obci byl slavnostně zahájen školní rok
1982/83 na společném shromáždění v KD. Žáci vyslechli úkoly nového školního roku v projevu
MŠ a zdravice hostů.
Pravidelného vyučování se zúčastňovalo 334 žáků z Rudic, Nezdenic a Šumic.
Přidělení tříd:
I.A

s. Pavla Hasoňová

I.B

s. Marie Jančářová

II.

s. Zdeňka Slavíčková

III.

s. Milada Surá

IV.

s. Jaroslav Haluza

V.A

s. Jitka Dvořáčková

V.B

s. Zdeněk Gbelec

VI.A

s. Oldřiška Gbelcová

VI.B

s. Anna Mečiarová

VII.A

s. Petr Vrága -

do 20. 9. -

nástup na zákl. pnas. sl.
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s. Vladimír Babula

-

VII.B

s. Oldřich Matějík

VIII.A

s. František Pšurný

VIII.B

s. Jaroslava Krahulová

Netřídní učitelé:

od 21. 9.

s. Marcela Jurková – MD – zástup s. Švachová
s. Miroslav Jurek – zákl. přes. služba
s. Bimmertová Ivana – učitelka LŠU – HV do MD 30. 1.

Výchovný poradce: s. Irena Macová
Zástupce ředitele:

s. Ladislav Šidlo

S P R Á V N Í Z A M Ě S T N A N C I:
ŠKOLNÍ JÍDELNA: s. Marie Pipalová
s. Zdenka Dvořáková
s. Marie Synčáková
s. Ludmila Horčicová
s. Marie Kramná
ŠKOLNÍK:

s. Václav Marek

UKLIZEČKY:

s. Marie Kozubová
s. Marcela Marková – 1. 8. 1983 MD – zástup s. Ludmila Bachůrková
s. Marie Jančová

TOPIČKA:

s. Marie Volaříková

PROSPĚCH:
I. pololetí:

prospělo s vyznam. 53 ž. prospělo 279

II. pololetí:

"

58 ž.

"

275

CHOVÁNÍ:
2 st. z chování:

1 žák
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důtka ŘŠ: 9 žáků
důtka TU: 8 žáků
Za vzorné chování byli na celoškolním shromáždění vyhodnoceni za příkladné chování a plnění
povinností následující žáci:
Bartošová Adéla, Synčáková Ludmila, Kráčmarová Iva, Dvořáková Dagmar, Botlíková Jana,
Kramná Martina, Pilátová Alena, Bachůrek Pavel, Juráková Jirka, Botlíková Marie, Ulek
Jaroslav, Juráková Jarmila, Pummerová Miluše.
Zameškané hodiny:
OMLUVENO:

I.

II.

I. stupeň

1.894

2.601

-

II. stupeň

4.390

4.264

4

NEOMLUVENO:

IDEOVĚ – POLITICKÁ VÝCHOVA
Součást výchovné práce školy tvoří systém vědeckoateistické výchovy. Dobře pracoval
kroužek vědy a techniky, jehož činnost je zaměřena na pomoc žákům ke správné orientaci a
chápání přírodních jevů.
Uskutečnilo se společné zasedání Rady NV a učit. kolektivu. Úkoly školy, které vyplývají
z volebního programu NV, jsou zaměřeny především na pomoc učit. kolektivu souboru Dřinky,
názorné agitaci, SOZ, při směnách NF. Není možno plnit úkol pěveckého souboru, vzhledem
k tomu, že není na škole kvalit. učitel HV.
Uskutečnilo se jednání se zástupci MNV, VO KSČ, SRPŠ i ZV ROH s cílem pomoci při snižování
přihlášených dětí do náboženství. Práce se na tomto úseku nedodá.
Výbor SRPŠ organizačně zajistil 3 přednášky s námětem ateistické výchovy. Kvalitně byly
zajištěny akce ve spolupráci se SOZ – vítání žáků 1. třídy, slib jisker, slib pionýrů, předání OP,
přijetí vyznamenaných vycházejících žáků předsedou MNV.
S O C I A L I S T I C K É V L A S T E N E C T V Í A P R O L E T. I N T E R N A C.
Uskutečnily se besedy se členy KSČ, účastníky odboje, žáci 7. tř. uskutečnili zájezd po stopách
SNP, besedy o knize Osvětimský slabikář.
Pokračovali jsme v družební spolupráci se ZŠ Horní Súča vzájemnou výměnou zkušeností mezi
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ped. pracovníky a sportovně branným soutěžením mezi žáky. V H. Súči se představil i
národopisný soubor naší školy Dřinky.
K prohlubování přátelství se Sov. svazem a zvýšení zájmu o JR byl ustaven KMP. Činnost je
zaměřena na poznání družební Voroněžské oblasti – obce Pokrovky. Uskutečnila se výměna
dárků, dopisů, besedy s účastníky zájezdů do SSSR a Kuby.
PRACOVNÍ A POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA
Uskutečnily se následující exkurze:
Agrozet Uh. Brod, Chronotechna Strání, Sklárny Květná, Bižuterie Korytná, Elektrárna N. M. nad
Váh., Kasárna Uh. Hradiště, SVOŠ N. M. nad Váh., Technické muzeum Brno, Památník K. G.
v Dědicích, Flora Olomou, Po stopách SNP.
Ve spolupráci s NV je zajišťována přístavba školní budovy. Dílna je dočasně přestěhována
mimo školní budovu.
Školní pozemek je rozdělen na části, které předepisují osnovy. Bylo vybudováno pařeniště,
vypěstovaná zelenina obohacuje školní stravování. Nedostatkem zůstává učebna pěstitelských
prací a skladiště nářadí.
Zapojili jsme se do soutěží a olympiád s technickým a přír. zaměřením:
Zlatý list – 1 oddíl 8. tř. KRAHULCI – žáci se podíleli na sběru léč. Bylin, nasbírali 70 kg žaludů,
10 kg kaštanů, nasbírali 108 kg odpadových surovin, sběru lahví a pod. Vyčistili studánky,
pozorovali ptáky, emigraci kosů, hnízdění ptáků, založili herbář nejznámějších dřevin v našem
okolí. 2 žáci se zúčastnili okres. kola na Lopeníku.
Biologická olympiáda – školního kola se zúčastnilo 32 ž.
– do okres. kola postoupili 3 žáci
TĚLESNÁ VÝCHOVA
K rozvoji Tv prospěly nepovinné předměty pohybové hry a sportovní hry.
Plnění odznaku zdatnosti: 104 žáků
Zapojení školy do soutěží: Bran. závod o Dukelský štít, Bran. závod v D. Němčí, Střelecké
závody Prestvo, školní přebory v dámě a šachu, Boj. stezka por. Ušakova, Hokejová liga, Běh
MF, Bojk., Partyz. samopal, Kopaná.
Byl zajištěn plavecký výcvik žáků 3. třídy:
5 žáků uplavalo

200 m

20 "

"

25 m

1 "

"

10 m
28

4 "

"

0m

Lyžařský výcvik žáků 7. tříd se uskutečnil ve dnech 27. 2 – 4. 3. 1983 na rekreačním středisku
Slov. stroj. na Lopeníku. 40 žáků, 4 instruktoři, 1 zdravotník. Cíl lyž. výcviku byl splněn.
Dopravní výchova – žáci se zapojili do akcí „Zlatá zebra, Děti, pozor, červená“, dopravní
soutěže cyklistů, jízdy zručnosti, byly provedeny besedy s příslušníky VB. V okr. kole získali
žáci 3. místo.
Zdravotní výchova – byla realizována ve spolupráci s dětskou školní lékařkou MUDr.
Pustinovou formou přednášek, besed spojených s promítáním filmů a také ve spolupráci s OV
ČČK a místní org. ČK. Uskutečnily se besedy o pospívání, poskytnutí první pomoci, technika
obvazování, racionální výživa – zapojení žáků do okr. akce Výživa a zdraví.
Uskutečnila se cvičení v přírodě a branná cvičení, lehkoatlet. závody 1.-4. post. roč., turistické
vycházky.
ESTETICKÁ VÝCHOVA
Uskutečnilo se kvalifikované vyuč. Hv s. Bimmertovou v I. pol. šk. roku (MD). Ke všem kult.
polit. výročím nacvičena recit. pásma. Pravidelně pracoval divadelní kroužek, který při
příležitosti MDD sehrál divadelní hru „Vzpoura proti lipovému listu“, zaměřenou na ochranu živ.
prostředí.
Kulturní akce:
Vých. koncert umělců Jan. divadlo, umělecké předčítání J. Grumlíka, návštěva Slov. divadla,
Divadla pracujících, 4 filmová představení, návštěva muzea J. A. Komenského.
SOUTĚŽE:

Olympiáda JČ, JR, recitační soutěž, mluvní cvičení, Puškinův památník, „Děti, mír, umění“, „v
našem JZD“.
Nejvíce žáků bylo zapojeno do matem. soutěže Zajímavá matem.
I. kolo 142 ž., II. kolo 131 žáků, III. kolo 125 žáků – škola získala 2 putovní poháry za největší Ø
zapojených žáků. V okres. kole – 9 žáků 1. – 2. místo Pavel Bachůrek
I. kat. 3. – 8. místo Martin Šojdr
2. místo Horecký Luděk
II. kat. 4. místo Vlk Richard
Žákovská knihovna:
Pravidelné půjčování se provádí 1x týdně.
Nejvíce je zapojeno žáků z 1. – 4. post. roč. Nedostatkem jsou nevyhovující prostory.
Mládež a kultura:
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SPOLUPRÁCE S MATEŘSKOU ŠKOLOU
Byly provedeny vzájemné hospitace, vyučující I. tř provedly přednášku o školní zralosti,
společně byl připraven zápis do 1. tř., děti z MŠ navštívily ZŠ, společně se zúčastňují kult.
programů v KD, bran. cvičení a jiných vhodných akcí.
ŠKOLN Í DRUŽINA
1 oddělení navštěvuje 28 dětí. Od 1. 9. pracovala s. Jitka Vítková, od 30. 11. 1982 zastupovala
důchodkyně s. Baumrukvová Květoslava. Činnost je velmi přitažlivá, zaměřená na rozvoj
dovedností dětí. Uskutečnila se výstavka prací šk. družiny. Z prostředků OPS byla doplněna
částkou 3.000 Kčs.
PIONÝRSKÁ ORGANIZACE
10 oddílů – 236 pionýrů – 3. oddíly jisker 69 ž.
7 oddílů pion.
10 vedoucích a 7 instruktorů
Hlavní oblasti činnosti: - veř. prospěš. práce
-

sportovní činnost

-

zájmová činnost

Zájmová činnost – ZRTV – Sokol, Svazarm – Střelecký, modelářský kr., ČSPO – ml. požárníků,
MS – kroužek ml. přátel přírody, OB – soubor Dřinky; dalších 10 kroužků je vedeno učiteli ZŠ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ
Výsledky rozmístění:
celkem vychází

z 8. tř.

chlapců

dívek

56 ž.
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z toho do gymn.

6

4

2

stř. odb. školy

9

3

6

SOU s mat.

11

7

4

vojenské školy

1

1

-

učební obory

26

15

11
30

ostatní

3

-

3

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ PRÁCE
Všichni žáci se zúčastnili 3 směn NF, při kterých bylo odpracováno 3.349 hodin, nasbíráno:
- textilu 2.610 kg
- papíru 3.785 kg

Z L E P Š E N Í M A T. P O D M Í N E K Š K O L Y
- byla provedena instalace ústředního topení včetně zabudování kotle, výměna kotle
v tělocvičně
- zabudování vestavěných skříní
- provedení obložení stěn a montáž skříní ve třídách a ŠJ
- od 1. 9. 1982 byla dána k užívání ŠJ – pavilon C
- provedena instalace 12 tabulí, výměna umývadel, obkladů
Probíhá oprava tělocvičny a další etapa přístavby školní budovy.

ZÁVĚRY PRO DALŠÍ

PRÁCI

- zkvalitnit přípravu učitele na vyučování
- vyvíjet maximální úsilí při výchově k volbě povolání
- ve spolupráci s NV pokračovat v přístavbě šk. budovy a opravy tělocvičny
- realizovat závěry kraj. a okres. konf. KSČ
Školní rok byl slavnostně ukončen slavnostním shromážděním žáků v KD za přítomnosti zást.
MNV, VO KSČ, NF, patron. Závodu, SRPŠ.

V ŠUMICÍCH

15. 8. 1983

Zapsala:

Jana Páleníčková
řed. školy

31

32

33

Školní rok
1983 – 84
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Výchovně vzdělávací práce se ve školním roce 1983/84 opírala o úkoly, které vyplývají
pro oblast školství ze závěrů XVI. sjezdu KSČ, krajských i okresních orgánů a z dlouhodobého
programu „Dalšího rozvoje čs. vých. vzdělávací soustavy“.
Učinně bylo využíváno všech významných výročí, které napomáhaly výchově k vlastenectví a
prolet. Internacionalismu.
Tento školní rok završil jednu významnou etapu školského programu, zakotveného v programu
Dalšího rozvoje…..Je uzavřena přestavba základního školství.
Školní rok byl slavnostně zahájen společným shromážděním všech žáků v KD, za přítomnosti
zástupců statních a stranických orgánů.
Přidělení tříd:
I.

s. Marie Jančářová

V.A.

s. Jar. Krahulová

VII.A

s. Oldř. Gbelcová

II.

s. Pavla Hasoňová

V.B.

s. Marc. Jurková

VII.B

s. Anna Mečiarová

III.

s. Milada Surá

VI.A

s. Jitka Dvořáčková

VIII.A s. Vlad. Babula

IV.

s. Jaroslav Haluza

VI.B

s. Zdeněk Gbelec

VIII.B s. Oldř. Matějík

Další vyučující: s. Irena Macová – UP, Miroslav Jurek, Petr Vrága
od 1. 9. – 30. 9.

s. Zdeněk Zemčík

Správní zaměstnanci: školník: s. Václav Marek
-

zástup za MD – s. L. Bachůrková

-

topička – s. Hana Lekešová – 1. 11. 1983

-

výdej mléčných svačinek – s. J. Březinová

-

uklizečky: ss. Kozubová, Volaříková

Obsazení školní jídelny zůstalo nezměněno

PLNĚNÍ HLAVNÍCH ÚKOLŮ
Výchovně vzdělávací cíle, které předepisují osnovy byly průběžně plněny. Pro zvládnutí učiva
je využíváno různých forem a metod práce – využívání didaktické techniky, učebních pomůcek,
organizováním vycházek, exkurzí, dobrou formou práce se žáky se osvědčily lab. práce a
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cvičení v přírodě.
Základní cíle nové koncepce byly splněny, úroveň vědomostí žáků je kvalitnější, zvyšuje se
vztah žáků ke vzdělávání.
Práce metodických orgánů byla plánovitější. Uskutečnily se vzorové hospitace v každém mat.
org. a přispěly k výměně zkušeností mezi jednotlivými vyučujícími.
Pro plynulý přechod z 1. na 2. stupeň byly uskutečněny tematické hospitace pro učitele 4. a 5.
post. roč., kterých se zúčastnili i vyučující z Rudic a Nezdenic.
Pro zlepšení spolupráce s rodiči žáků byly připraveny ped. referáty.
Učitelé pracují jako poslanci NV, aktivisté, členové společ. org., podílejí se významně na všech
kult. polit. akcích školy i obce. Všechny třídy se zapojily do akce MAK a splnily kulturní
minimum.
SVĚTONÁZOROVÁ

VÝCHOVA

Mimoškolní práce učitelů se zaměřila na organizování volného času žáků na základě vědeckého
objasňování přír. jevů. Všichni učitelé pracují jako vedoucí zájm. Kroužků a svými odbornými
zkušenostmi přispívají k utvrzování NSN žáků. Na škole pracovalo 11 kroužků.
Ve své činnosti pokračoval kroužek vědy a techniky pod vedením s. Gbelcové. Připravené akce
splnily očekávaný cíl. Do náboženství byly i v tomto šk. roce přihlášeny 4 děti čl. KSČ.
MRAVNÍ

VÝCHOVA

Úroveň mravní výchovy je závislá na úrovni rodiny. Žáci nejsou vedeni k úctě ke starším lidem,
k práci, jen malá část žáků se na vyučování pravidelně, svědomitě připravuje se snahou získat
nejlepší ocenění. Vztah k hodnotám a ke společ. vlastnictví není na dobré úrovni. Setkáváme se
se zničenými učebnicemi , zařízením školy, žáci si neváží ani vlastního oblečení.
Vztah ke společnosti je motivován a vycházejících žáků při volbě povolání ne dle potřeb
společnosti, ale podle mat. hodnot.
Vztah žáka k soc. vlasten. a prolet. Internac. je dobrý. V pravidelné činnosti pokračoval KMP
pod vedením s. Krahulové. Rozšířilo se dopisování dětí, hlavně po osobní návštěvě s.
Krahulové a Páleníčkové v SSSR, které byly oficielními hosty Voroněžské oblasti a navštívily
družební školu v Pokrovce. KID na této škole byly předány dávky, knihy, dopisy a přátelství,
které bylo udržováno jen formou dopisování se ještě více prohloubilo.
TĚLESNÁ

VÝCHOVA

Uskutečnil se plavecký výcvik žáků 3. tř. o doškolovací výcvik pro 50 žáků 4. – 8. post. roč.
Většina žáků se naučila plavat a získala osvědčení o své plavecké zdatnosti. Pro žáky 7. tříd se
uskutečnil lyžařský výcvik na Lopeníku. Uskutečnila se plánovaná branná cvičení, kde se
procvičily branné prvky.
Bylo splněno 82 bronzových a 9 stříbrných odznaků zdatnosti. Z tělovýchovných akcí jsme se
zapojili do všech důležitých soutěží. Největších úspěchů bylo dosaženo v Sokolovském závodě
bran. zdatnosti, střeleckých soutěžích, atletice a led. Hokeji.
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Úkoly dopravní výchovy byly plněny. Uskutečnily se akce „Děti, pozor, červená“, 2letá
zebra, návštěva dopravního hřiště, cyklisticko-branný závod. Ve spolupráci s čs. st.
pojišťovnou, MNV a společ. org. budujeme dětské dopravní hřiště.
SOUTĚŽE
Do letošního kola zajímavé matematiky se zapojilo do každého kola průměrně 140 žáků. Do
okres. kola postoupilo 6 ž. Nejlépe se umístila L. Dvořáčková – 6. místo. Z jazykových soutěží
nejlepšího umístění dosáhla Jana Gavlasová za 3. místo v okr. kole olymp. JČ., v krajském kole
obsadila 5. místo
V olympiádě JR dobře reprezentovala školu J. Kramná, která se v okr. kole umístila na 2. místě.
Tato žákyně bude naši školu reprezentovat na mezinárodním PT v NDR.
V Soutěži „Zapalte ohně na horách“ obsadilo praka s. učit. Jurka 2. místo.
ŠKOLNÍ DRUŽINA
1. oddělení ve kterém je 37 dětí, vedoucí je s. J. Hödlová, která projevuje o tuto práci zájem.
Postupně si vylepšuje zařízení a vybavení ŠD. Podařilo se jí vytvořit družný kolektiv dětí. Hlavní
cíle pro ŠD stanovené plánem práce jsou plněny.
VOLBA

POVOLÁNÍ

V letošním roce vychází z 8. post. ročníku 42 žáků, 2 9. post. ročníku 2 žákyně.
Výchova k profesionální orientaci žáků probíhala podle dlouhodobého plánu, byly uskutečněny
exkurze do závodů v okolí naší školy. Nepodařil se získat žák pro studium na střed. vojenské
škole nebo na vojenském gymnaziu.
Po přijímacím řízení je rozmístění vych. žáků následující:
Gymnazium UB:

3

(Gavlasová, Kramná, Walderová)

SOŠ:

8

(Botlíková, Dvořáčková, Ťulpíková, Ondřej, Zálešák, Malcová,
Hanáková, Plášková)

SOU 4:

7

SOU:
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P O SSM
Od 1. 9. 1983 působí jako SV s. J. Haluza. Pracuje 10 oddílů s 217 pionýry. Zvýšená aktivita se
projevila při příležitosti 35. výročí zal. PO SSM – slavnostní shromáždění, slib jisker a pionýrů,
beseda se členy SSM, sportovní turnaje, výtvarné soutěže. Pionýři se zapojili do směn NF a
prováděli úklid klubovny a jejího okolí, pomáhali také při výstavbě školy, podíleli se na sběru
odpadových surovin a léčivých bylin. Za odpad. suroviny získali pro svou pokladnu za 1.500
kg, za léč. Byliny 1.100 Kčs a za podaná jablka 500,- Kčs. Při PS pracovalo 11 zájm. Kroužků ve
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kterých bylo zapojeno prům. 15 ž. Kroužky byly vedeny vyučujícími bezplatně.
Z L E P Š E N Í M A T. P O D M Í N E K Š K O LY
-

byla provedena oprava tělocvičny

-

dokončení obložení stěn a montáž skříní

-

vybavení ŠJ novými stroji

-

vybudována učebna didatické techniky

-

úprava dětského hřiště

-

malování nátěry

-

vybudováno zavlažovací zařízení na šk. pozemku, pařeniště, zakoupeno nářadí pro
PV,foliovník

-

ŠD – vybavení novými pomůckami a zařízením

ZÁVĚRY
-

stále prohlubovat přípravu učitele na vyuč.

-

prostudovat nový šk. zákon, ČKU

-

výchovně využívat významná výročí

-

zajistit účast žáků na cvičení CS 1985

-

odpovědně provádět volbu povolání

-

usilovat o dokončení přístavby dle harmonogramu práce.

Slavnostním shromážděním v KD byl ukončen šk. r. 1983/84.

3. 7. 1984

Zapsala:

Jana Páleníčková
řed. školy
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Školní rok
1984 – 85
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Výchovně vzdělávací práce školy ve šk. roce 1984-85 byla motivována 40. výročím
nár. osvoboz. Boje o výročím osvobození naší vlasti Sovětskou armádou.
Po celý školní rok se uskutečňovaly výchovné akce, které napomáhaly ke zvýraznění všech
politických výročí mezi žáky i rodičovskou veřejností.
Pedagogickými pracovníky byly průběžně plněny úkoly z celostátní konference učitelů.
Za přítomnosti stranických a státních místních orgánů byl slavnostně zahájen školní rok
1984-85 v KD. Žáci vyslechli úkoly nového školního roku, zdravice hostů a ve třídách žáci 5.-8.
post. roč. vyslechli projev min. školství s. Vondrušky.
Pravidelného vyučování se zúčastňovalo 325 žáků ze Šumic, Rudic a Nezdenic.

Přidělení tříd:
I.

s. Pavla Hasoňová

II.

s. Marie Jančářová

III.

s. Jaroslav Haluza

IV.

s. Milada Surá

V.A

s. Vladimír Bobula

V.B

s. Petr Vrága

VI.A

s. Miroslav Jurek

VI.B

s. PaeDr. Marcela Jurková – MD – zástup s D. Konečná

VII.A

s. Jitka Dvořáčková

VII.B

s. Zdeněk Gbelec

VIII.A s. Oldřiška Gbelcová
VIII.B s. Oldřich Matějík
s. Irena Macová – VP
s. Anna Mečiarová – MD
s. Jitka Hödlová – vedoucí ŠD

V měsíci září byla uvolněna ze školy s. Jaroslava Krahulová, která byla přeložena na ZvZŠ
v Bojkovicích.
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Vedení školy – ředitelka

Jana Páleníčková

zástupce

Ladislav Šidlo

Správní zaměstnanci – školní jídelna – beze změn, s. Marie Volaříková z vázných rodinných
důvodů požádala o rozvázání prac. poměru. Na její místo byla přijata s. Marie Drhlíková.
Plnění hlavních úkolů na úseku kom. Výchovy a vzdělávání:

P R O S P Ě C H:
1. – 4. post. ročník 128 žáků – všichni prospěli
5. – 8. post. ročník 197 žáků – 56 vyznam., 49 velmi dobře, 90 prospělo, 2 neprospěli

CHOVÁNÍ:
Pochvaly

Napomenutí

Tdůtka

Ř důtka

1. st.

2. st.

1. – 4. roč.

17

4

5

5

128

-

5. – 8. roč.

19

11

12

4

194

3

ZAMEŠKANÉ HODINY:
Za II. pololetí zameškáno na I. st.

2 681 hod., Ø 21

II. st.

4 676 hod., Ø 23,7

Všechny zameškané hodiny jsou řádně omluveny, nevyskytly se případy záškoláctví.

N E J L E P Š Í Ž Á C I Š K O L Y:
Za příkladné plnění školních povinností byli následující žáci vyhodnoceni jako nejlepší žáci
školy a zapsáni do knihy cti:
Ivana Krhůtková, Marie Důbravová, Adéla Bartošová, Julie Hřibová, Vojtěch Lukáš, Richard
Synčák, Miroslava Surá, Jarmila Hamadová, Martina Kramná, Miroslava Pavlisová, Ivona
Kauková a Jitka Juráková.

IDEOVĚ

POLITICKÁ

V Ý C H O V A:

Všech významných kult. politických výročí bylo využito k formování kom. Přesvědčení našich
žáků. V roce 40. výročí osvobození naší vlasti bylo uskutečněno mnoho zdařilých akcí:
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slavnostní shromáždění, rozhlasové relace, účast na výstavě v KD, účast v soutěžích
– O zemi….; Puškinův památník apod. Důstojně byla škola vyzdobena k místním oslavám
osvobození.
Pravidelně pracoval KMP – vedoucí s. Dvořáčková. Rozšířilo se dopisování s družební školou
z Pokrovce, Tašk., NDR.
Dále bylo rozvíjeno přátelství se slovenskou školou. Vlivem špatného počasí se neuskutečnilo
setkání dětí, ale ped. pracovníci i správní zaměstnanci obou škol společně oslavili Den učitelů
ve Starém Hrozenkově.
Důležitou součástí výchovné práce školy je výchova k VSN o vědeckém ateismu. V práci
pokračoval kroužek vědy a techniky – vedoucí s. Gbelcová. Uskutečnily se akce o sobotách a
nedělích – divadla, plavání, sport. akce, zájezd na památná místa partyz. bojů, besedy. Přes
všechno úsilí se nepodařilo snížit procento přihlášených dětí do výuky náboženství.
Hlavní dominantou tělesné výchovy byla celostátní spartakiáda v Praze. Do nácviku
spartakiádních skladeb bylo zapojeno 180 žáků. Cvičitelé : Hasoňová, Jančářová, Haluza, Surá,
Jurek, Macová se velmi obětavě snažili o nácvik skladeb. Žáci vystoupili 6x (Bojkovice, Uh.
Brod, Šumice, Rudice, Nezdenice, Praha, Uh. Hradiště) – část st. žákyň pod vedením s. Macové
cvičila v Praze.
S. Petr Vrága nacvičil spartakiádní skladbu mužů, kteří také vystoupili v Praze.
Velmi zdařilou akcí sportovního charakteru byla i tělovýchovná akademie, která byla
uspořádána také ve spolupráci s TJ Sokol a komisí pro tělovýchovu a mládež, na počest 40.
výročí osvobození. Občané zhlédli ukázky všech skladeb, nejpůsobivěji vyznělo vystoupení
vojáků z Uh. Hradiště.
Během roku byly plněny discipliny odznaku zdatnosti. Bronzový odznak získalo 78 žáků,
stříbrný 4 žáci. Největší problémy činí žákům šplh.
Zapojili jsme se do branných soutěží. Nejvýznamější umístění – III. místo v závodě O Dukelský
štít, ve střelbě I. místo chlapci, III. místo dívky, I. místo v družstvech.
V lehké atletice začíná naše škola sklízet první ovoce. Ve všech okresních závodech se naši
žáci umístili na prvních 3 místech. Velkým sportovním talentem je žákyně Miroslava Pavlisová –
VII. B, která ve své trati 1500 m je zatím neporažena. O dalších sport. úspěších hovoří podrobně
sportovní kronika, kterou vede s. Jurek Mir.
Plavecký výcvik se uskutečnil pro žáky 3. tř. – 32 žáků. V měsíci březnu se žáci 7. tř. zúčastnili
lyž. výcviku na Lopeníku.
Branná výchova – pravidelně pracoval Klub mladých obránců vlasti – vedoucí s. Vrága.
Uskutečnily se 2 zájezdy po stopách SNP, besedy s vojáky a pracovníky OVS.

E x k u r z e:
5. tř.

Flora Olomouc, St. Město – Velká Morava

6. tř.

- Uh. Brod – Výstava prací
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7. tř.

ČSS Bojkovice – kravín
Lacrum Bojkovice, Zeveta, Po stopách SNP

8. tř.

Elektrárna N. M. n/Váh.
SVOŠ

"

Slovácké strojírny UB
Na pomoc pracovnímu vyučování přispělo i další vybavení šk. pozemku. Byl zakoupen a
instalován foliovník, zavlažování, nářadí. V měsíci červnu byly OTMS dodány pracovní stoly pro
výuku techn. prací.
Již druhým rokem žáci obdělávají pozemek MNV – část (Válkovo). Zde pociťujeme malou
pomoc patronátního závodu JZD Uh. Brod
Pro specifickou přípravu dívek byla zřízena samostatná učebna, která bude v dalším období za
pomoci OTMS a MNV vybavena potřebnými pomůckami.

Rozmístění vycházejících žáků:
Celkem 2 8. tř. vycházelo 45 žáků (23 chl., 22 dívek)
Studium

15 žáků

4-leté s mat.

-

3

G

5

SEŠ

2

SZTŠ

1

SPŠ

4

Učební obory 3- leté – 30 žáků
těž. stroj.

1

všeobec. stroj.

7

elektrotechn. 1

průmysl

9

staveb.

5

zeměděl.

3

obchod

1

spotř. druž.

3

Estetická výchova – dále jsme pokračovali v návštěvě školních představení Slováckého divadla
– uskutečnili jsme umělecké předčítání s. J. Grumlíka a výchovný koncert umělců Janáčkova
divadla.
Ve výtvarné výchově byli žáci připravováni do výtvarných soutěží Děti, mír a umění, Děti, pozor,
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červená.
Dopravní výchova – na hřišti TJ Sokol bylo instalováno přenosné dopravní hřiště. Podle potřeb
jednotlivých tříd je zde prováděna výuka k dopravním dovednostem, dodržování silnič.
Předpisů. 35 žáků 4. tř. získalo průkaz cyklisty. Uskutečnilo se na závěr výcviku beseda
s příslušníkem VB z OO VB Bojkovice.
Š K O L N Í D R U Ž I N A:
Vedoucí je s. Jitka Hödlová, která zabezpečuje výchovu 34 žáků v 1 oddělení. Ve své práci se
zaměřila na mravní výchovu, tělesnou a pracovní. Zvýšenou pozornost věnovala péči o
vylepšení prac. prostředí v zařízení ŠD. V době od 18. 1. 1985 do 4. 3. 1985 zorganizovala
rekonstrukci, při které bylo odpracováno 708 brig. hod. Pracovalo zde 30 rodičů. Za 42 dní
vznikla hodnota díla 93.000 Kčs. Kromě vnitřních úprav pracovali rodiče i na úpravě dětského
hřiště.
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ČINNOST
Žáci celkem odpracovali 1 485 hodin, nasbírali 262,5 kg léčivých bylin
1.596,5 kg odpad. surovin
P R Á C E P O S S M:
Vedením pion. skupiny je pověřen s. Jar. Haluza. Skupinu tvoří 10 oddílů. Setkáváme se stále
s nedostatkem vedoucích, činnost oddílů není pravidelná. Není plněn výchovný systém. Málo
oddílů se zapojilo do celostátní hry na počest 40. výročí. (Z)
Nejlépe pracoval oddíl 8. tř. Byla vybudována nová pion. klubovna v budově ŠD.
Pionýři se zapojili do všech akcí školy, pečovali o hroby sov. vojáků, spolupracovali se SOZ,
zapojili se do zájmových kroužků, jejichž vedoucími byli převážně s. učitelé. Nedostatkem stále
zůstává plnění odznaků odbornosti a zájm. Odznaků. Pro příští šk. rok je s. Haluza uvolněn
z funkce SV. vedením skupiny je pověřen s. Vrága Petr a Jurek Miroslav.
Z L E P Š E N Í M A T. P O D M Í N E K:
1. Je pokračováno v přístavbě školy. V měsíci lednu byla dána k užívá další část přístavby
– 3 učebny, soc. zařízení, kotelna – všechny třídy napojeny na novou kotelnu
2. Do všech tříd ve staré části šk. budovy instalovány kryty na radiátory
3. Úpravy v tělocvičně – nátěr podlahy protiskluz. Lakem, obložení stěn, vnitřní úprava
v šatně
4. ŠD – rekonstrukce, vybavení novým nábytkem, obložení stěn a radiátorů
5. Budování dět. Hřiště – chodníky, průlezky
6. Vybudování odb. učebny pro zeměpis, SPD, Pv-d.
7. Vybudování pion – klubovny.
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8. Zabudování 2 ks hliníkových dveří
9. Šk. pozemek – foliovník, zavlažování.

Z Á V Ě R:
Pro další období si klademe následující cíle:
a.) zaměříme se na zkvalitnění vyuč. procesu
b.) zkvalitníme práci TV
c.) zajistíme všechny úkoly, které vyplývají z příprav jednání XVII. sjezdu KSČ a voleb do
zast. org.
d.) vyvineme maximální úsilí při plnění náboru do priorit, zejména do voj. škol
e.) ve spolupráci s NV budeme pokračovat v pomoci při přístavbě ZŠ a jejím vybavování.

Školní rok byl ukončen 28. 6. 1985. Zakončení bylo provedeno ve třídách třídními učiteli,
poněvadž KD byl v té době v rekonstrukci ústř. top. Žákům, ped. pracovníkům i ostatním
zaměstnancům poděkovalo ved. školy za svědomitou celoroční práci.
Vyznamenaní žáci 8. tř. byli přijati na MNV.

V Šumicích 10. 7. 1985
Jana Páleníčková
řed. školy
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Školní rok
1985 – 86
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Výchovně vzdělávací práce ve školním roce 1985/86 byla předznamenána
významnými politickými událostmi – XXVII. Sjezdem KSSS, XVII. sjezdem KSČ, 100 let od
událostí vedoucích ke vzniku oslav 1. máje, 65. výročí založení KSČ i volbami do
zastupitelských orgánů.
Slavnostní zahájení školního roku bylo provedeno 2. 9. 1985 v sále KD za přítomnosti zástupců
veř. polit. života v obci. Sbor pro občanské záležitosti ve spolupráci se ZŠ a MŠ provedl
slavnostní přivítání žáků 1. tř. v obřadní síni MNV. Pravidelného vyučování se zúčastňovalo 328
žáků.
Organizace školy:
I.

s. Marie Jančářová

31 žáků

1.-4.

II.

s. Pavla Hasoňová

30 žáků

1.-4.

III.

s. Milada Surá

25 žáků

1.-4.

IV.

s. Jaroslav Haluza

34 žáků

1.-4. Vv

V.A

s. Jitka Hudečková

28 žáků

JR, D

V.B

s. Oldřiška Gbelcová 30 žáků

M, F

VI.A

s. Vladimír Babula

22 žáků

Př, Zzv

VI.B

s. Petr Vrága

21 žáků

M, Zt

VII.A

s. PaedDr. Miroslav Jurek 25 žáků

JČ, Tv

VII.B

s. Oldřich Matějík

24 žáků

JČ, Vv

VIII.A s. Jitka Dvořáčková

30 žáků

JČ, Fr

VIII.B s. Zdeněk Gbelec

28 žáků

Př Z

Další učitelé:
s. Irena Macová – VP, Ladislav Šidlo – ZŘ, Jana Páleníčková, Jitka Hödlová – vedoucí ŠD
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Noví učitelé:
od 1. 9. – 30. 9. s. Zdeněk Moštěk

Z, Tv

od 1. 10. – 30. 6. 1986 s. Jaroslav Láska

Z, Tv

Od 1. 9. nastoupila s. Jitka Hudečková

JR, D

Od 1. 9. – 20. 1. 1986 s. Miroslav Dolinský

M, F

Od 5. 2. – 30. 4. 1986 s. M. Dolinský – zástup za s. Bobulu
Od 1. 10. 1985 nastoupil s. Pavel Veselý

M, Zt

Po dobu vojenského cvičení s. J. Haluzy v době
od 1. 9. – 20. 9. zastupovala s. A. Opatřilová – důchodkyně

Uvádějící učitelé:
s. Gbelec Zd. Př, Z

-

s. J. Láska Z, Tv

s. Gbelcová O. M, F -

s. P. Veselého M, Tp

s. Macová I.

s. J. Hudečkovou JR, D

Jr, Tv -

Nepovinné předměty:
Pohybové hry

I. a II. tř.

s. Hasoňová P.

Pohybové hry

III. a IV. tř.

s. Haluza J.

Sportovní hry

V. – VIII. tř. chl. s. PaedDr. Jurek M.

Sportovní hry

V. – VIII. tř. d. s. Macová I.

Techn. praktika

V. VI. tř. chl.

s. Veselý P.

Domácí nauky

VI. tř. d.

s. Páleníčková J.

1. – 4. s. Láska

5.-8. s. Dr. Jurek

ZvTv

Povinně volitelné předměty:
7. post. roč.

8. post. roč.:

Konverzace JR:

s. Hudečková

s. Macová

Matem. fyz. prakt.:

s. Veselý

s. Gbelcová
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Základy techniky:

s. Gbelec

s. Veselý

Personál školy:
ŠJ: s. Pipalová M., Dvořáková Zd., Synčáková M., Horčicová L., Kramná M.
Školník: s. Václav Marek
Uklizečky: s. Marková M., Bachůrková L., Lekešová H., Drhlíková M, od 1. 2. 1985
M. Kozubová – do 31. 10. 1985

P R O S P Ě C H:

TŘ.

Počet
žáků

I.

31

Prospěli
celk.

S vyznamen.

Neprosp.

29

-

3

Oprav.
zk.
Olbert P - opakuje I. tř.

-

Savarová P., Bradáč M. – ZvŠ Uh. Brod

II.

30

29

-

1

III.

25

25

-

-

-

IV.

34

34

-

-

-

V.A

28

28

7

-

-

V.B

30

30

8

-

-

VI.A

22

22

9

-

-

VI.B

21

21

5

-

-

VII.A

25

25

-

-

VII.B

24

24

-

2

VIII.A

30

30

7

-

-

VIII.B

28

28

5

-

-

C

328

325

52

4

2

Kramný V. – ZvŠ Uh. Brod

-

C H O V Á N Í:
Z rozhodnutí PR bylo uděleno: 13 důtek třídního učitele, 10 důtek ředi školy, 6 známek II. st.
z chování a 1 známka III. st. z chování
Za vzorné chování, svědomitou přípravu, plnění školních povinností byli vyhodnoceni
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následující žáci jako N E J L E P Š Í Ž Á C I Š K O L Y:
Petr Juřeník, Emil Man, Marie Dubravová, Adéla Bartošová, Monika Kolínková, Šárka Slívová,
Vojtěch Lukáš, Irena Šojdrová, Leona Dvořáčková, Jaroslav Zahálka, Jiří Gajdošík, Alena
Pilátová.
Stanislavě Lekešové byla udělena pochvala za rychlou a obětavou pomoc při úraze
Miroslavě Pavlisové byla udělena pochvala za vzornou reprezentaci školy v lehké atletice

SOUTĚŽE
Velmi kvalitně byla připravena soutěž o znalostech Sov. svazu „O zemi, kde zítra znamená již
včera“. Do okrskového i okresního kola postoupili žáci 8. roč. Gajdošík, Kramná, Lukáš,
obsadili 3. místo.
V okresním kole olympiády JR obsadila A. Pilátová 3. místo, zúčastnila se PT v Ostrogožsku.
KMP pokračoval v dopisování s pionýry a družební školy v Taškentu a v Pokvovce.

SPORTOVNÍ A BRANNÉ AKCE
Za pomoci patronátních závodů a složek NF se uskutečnila řada soutěží v lehké atletice, kde
zvláště vynikli žáci Pavlisová, Hasoňová, Slívová, Šátek, Ondřej.
Zdařilou akcí byla masová sportovní soutěž „Běháme s atlety na počest XVII. sjezdu KSČ“ i
okrskové kolo Běhu osvobození.
Plaveckým výcvikem prošlo 24 žáků, 14 se naučilo plavat.
Pro žáky 7. tř. se uskutečnil LUK.
Všichni žáci 1. – 4. post. ročníku prováděli výchovu žáků k dopravní výchově na dopravním
hřišti, získalo průkazy cyklisty, uskutečnily se besedy s příslušníky UB.
Ve spolupráci s VU Žítková a Svazarmem se uskutečnila branná cvičení i návštěva dětí
v kasárnách.

PLNĚNÍ PRIORIT
Vychází 58 žáků

-

32 dívek

SVOŠ, hornictví

-

neplněno

strojírenství
stavebnictví

zemědělství

4 ž.

6 žáků

přadlena

2 ž.

5 žáků

ČSD

1 ž.
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MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA A PO SSM
Pro činnost PO SSM byla vybudována klubovna, činnost oddílů však probíhá i ve školní
budově, tělocvičně a cvičné kuchyni, dílně. První rok ve vedení skupiny pracovali s. Vrága Petr
a dr. Jurek Miroslav. Dobrou činnost vykazovaly zájmové kroužky: filatelistický, divadelní, který
nacvičil div. hru Sněženka; sportovní, MOV, košíkové, rybářský a další.
Pion. slib se uskutečnil na Ploštině.

VOLBY DO ZASTUPITELSKÝCH ORGÁNŮ
Škola se aktivně podílela na přípravě voleb v obci. Zúčastnila se výstavy v KD. Z řad
pracovníků školy byli zvoleni za poslance NV: ss. Vrága Petr, Marek Václav; jako aktivisté
pracují s. Jančářová, Šidlo Ladislav.

ŠKOLNÍ

DRUŽINA

Pracuje stále v 1 oddělení se 35 žáky. Za pomoci rodičovského aktivu se pokračovalo v úpravě
školní zahrady. Instalování prolézaček, vybudování ohniště, úprava doskočiště, pískoviště,
vydláždění chodníků a hracích ploch. Děti společně vysadily 5 mladých břízek, pomáhají při
sběru odpadových surovin, padaných jablek, vlastní úpravy okolí ŠD. V měsíci dubnu navštívili
ŠD pracovníci časopisu Svět socialismu a s. Visčuková. Budovatelské úsilí bylo oceněno okr.
orgány a zveřejněno ve zmíněném časopise.
Letošní rok byl rokem, kdy byly založeny šk. družiny. Při příležitosti celookresní konference
vystoupila s. Hödlová s diskusním příspěvkem o své práci se žáky – a o budování kulturního
prostředí.

VEŘEJNÁ ČINNOST
Žáci odpracovali
Nasbírali

hodin
kg

léč. bylin a

kg odpad. surov.

MATERIÁLNĚ - TECHNICKÉ PODMÍNKY
V průběhu posledních 5 let se přístavbou ZŠ výrazně zlepšilo pracovní prostředí školy. Školní
jídelna je řádně vybavena a je dostatečně prostorná, získali jsme 4 učebny, 2 odborné
pracovny, 4 kabinety, pracovnu UP, učebnu pro didaktickou techniku, dílnu, šatny. V celé
budově je ústř. topení, soc. zařízení je vyhovující.
Nedostatkem zůstává sklad pro pomůcky CO. Pomůckami je škola vybavena dostatečně. Celá
přístavba a přestavba probíhala za plného provozu školy.
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Z Á V Ě R Y A O P A T Ř E N Í P R O P Ř Í Š T Í Š K. R O K
a.)

uvádět v život závěry XVII. sjezdu KSČ

b.)

zvýšenou pozornost věnovat světonázorové výchově žáků

c.)

úkoly volby povolání plnit tak, aby byla plněna celospoleč. potřeba; hlavně voj.
školy.

d.)

rozvíjet technickou tvořivost dětí.

e.)

vybudovat žák. knihovnu, síň bojových a pokrokových tradic

f.)

úprava okolí školy

Slavnostní ukončení školního roku bylo provedeno ve třídách. Vyznamenaní žáci byli přijati
v obřadní síni MNV.

20. 7. 1986

-

ŠUMICE

-

Jana Páleníčková
řed. školy
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Školní rok
1986 – 87
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Ve školním roce 1986-87 vycházela výchovně vzdělávací práce z Hlavních úkolů školství po
XVII. sjezdu KSČ na léta 1986-90, ze závěrů jednání pedagogů v Uh. Brodě, z podnětů celostátního
semináře o ideologické práci strany po XVII. sjezdu KSČ a všech významných politických událostí,
které odezněly v průběhu celého školního roku.
Organizace vyučování na naší škole
V 1. – 4. post. ročníku se vyučuje ve čtyřech třídách, v 5. – 8. post. ročníku v osmi třídách. Celkový
počet dětí na obou stupních činí 297 žáků. Z Nezdenic 39 žáků, z Rudic 34 žáci; příjezdy a odjezdy
autobusů jsou zajištěny na základě potřeb školy.
Výuka je zajištěna 16 kmenovými učiteli a 2 externími: s. Škubal z LŠU Uh. Brod – vyučuje 6 hod. Hv
a s. Kňazeje z 1. ZŠ Uh. Brod – vyučuje 8 hod chemie.
Všichni vyučující splňují potřebné politické a odborné požadavky pro kvalifikované zabezpečení vých.
vzděl. práce. Při škole pracuje jedno oddělení ŠD pod vedením ved. vych. s. Hödlové. Zájem rodičů o
pobyt ve školní družině byl natolik velký, že bylo vyhověno jen žákům 1. – 3. post. roč., počet
zapsaných dětí je 35. Provoz je organizován i o letních prázdninách. Vlastní prostředí družiny i
zahrada jsou příkladně vybaveny a plně zabezpečují výchovný program.
Při hodnocení vědomostí žáků bylo zjištěno:
1. – 4. post. roč.:

100 žáků

-

1 neprospěl / žádost o přeřazení do ZvŠ

5. – 8. post. roč.:

197 žáků

-

100 prospělo, 42 prospělo velmi dobře
52 prospělo s vyznam., 2 neprospěli z JČ,
1 neklasifik na naší ZŠ/lázně.

Hodnocení chování
Pochvaly Napomenutí

Tdůtka

Důtka ŘŠ

1. st.

2. st.

4. st.

1. st.

4

4

3

3

100

-

-

2. st.

14

1

10

7

193

2

2

Zameškané hodiny:
Za II. pol. bylo zameškáno na 1. st.: 1990 hod. Ø 19,9
na 2. st.: 6 583 hod. Ø 33,4 oml.
18 hod. Ø 0,11 neoml.
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Prospěch v jednotlivých předmětech
Jazyk český

Prvouka

Hud. výchova

Matematika

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

I.

6

7

4

2

-

13

5

1

13

1

3

2

-

15

4

-

II.

13 12

1

1 nekl.

18

8

1

11 12

4

-

-

16 11

-

II.

vlastivěda

III..

9

17

1

1

-

14 14

IV.

9

8

7

1

1

5

Jazyk český

13

Přírodov.

8

10 14

4

-

-

16 12

6

9

-

1

5

10

Jazyk ruský

Matematika

10

Fyz/chemie

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5.A 6

7

8

2

-

9

7

6

1

-

3

8

4

8

-

5.B 6

9

5

3

2

10 7

5

3

-

6

9

7

3

-

6.A 4

9

9

8

-

3

9

8

8

-

2

9

10 7

6.B 4

9

9

8

-

3

10 9

8

-

1

7.A 1

10 8

2

-

6

8

6

1

-

7.B 4

5

10 1

-

48

6

6

4

8.A 6

7

9

3

-

6

4

8.B -

9

14 1

-

-

1

2

3

5

1

4

11

-

1

2

3

4

5

-

6

15 5

2

1

11 7

11 -

5

16 8

1

-

4

7

8

2

7/11

-

3

4

8

5

11 4

-

3

6

8

8

-

7

11 6

-

2

6

11 9

-

2

3

5

1

2

3

-4

5

2

4

5

4

-

1

3

Za vzorné plnění školních povinností, příkladné chování i iniciativní přístup k mimoškolní činnosti a
reprezentaci školy byli na celoškolním shromáždění vyhodnoceni –
N E J L E P Š Í Ž Á C I Š K O L Y:

Kateřina Jančářová, Petr Juřeník, Ivana Krhůtková, Marie

Dubravová, Michaela Jančářová, Petra Velecká, Monika Kolínková,
Andrea Rapantová, Zuzana Gbelcová, Irena Šojdrová, Miroslava
Surá, Marie Šťastná.
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NEJLEPŠÍ

S P O R T O V C I Š K O L Y: Stanislava Hanáková, Martina Hasoňová, Zuzana
Gbelcová, Šárka Slívová, Gabriela Vlková.

V Í T Ě Z N Ý K O L E K T I V O K R. K O L A

P U Š K I N O V A P A M Á T N Í K U:

účastník krajského kola: Pavlína Dvořáčková, Dagmar Dvořáková,
Barbora Hřibová.

a.) I v tomto šk.. roce se učitelé zaměřili na promyšlení využití učiva k formování VSN žáků.
Úspěšně pracoval kroužek Vědy a techniky, jehož náplň byla zaměřena tak, aby byly plněny cíle
komunist. Výchovy. Vyučovací hodiny byly doplňovány návštěvami muzeí, výstav galerií,
uskutečnily se volní hodiny v On. Problematikou světonázorové výchovy se zabývalo i jednání
pedagog. rady.
Úsilí školy o vědecké chápání přírodních jevů neodpovídá dosahovaným výsledkům
v přihlašování dětí do výuky náboženství. Pro příští šk. r. je z 226 žáků 2. – 7. post.. roč.,
přihlášeno 124 žáků, což je 54,86 %. Z přihlášených jsou 2 rodiče členy KSČ, i poslanci NV a
ved. hosp. prac.
b.) Všechna významná výročí byla výchovně využita ve vyuč. procesu. V rámci ON, vlastivědy a
jiných činností byly uskutečněny besedy se členy KSČ, účastníky odboje, uskutečnila se exkurze
po stopách SNP, dále besedy o knihách s válečnou tématikou. V rámci hodin JR se rozšířil
odběr sov. časopisů na 147 ks. Postupně se pomocí dobré práce KMP rozšiřuje dopisování dětí
s pionýry ze sov. škol. Dobře byli připraveni žáci do soutěže: O zemi…., Puškin. pam.,
Olympiáda SROV. Také družební styky se ZŠ Horná Súča jsou jedním z výchovných momentů.
Uskutečnil se výměnný zájezd sportovců – pionýrů při příležitosti MDD. Koncem června se náš
div. kroužek představil s pohádkou O Honzovi a princezně Zlatovlásce, která se dětem velmi
líbila. Oba učitelské kolektivy si vyměňují zkušenosti při hospitačních hodinách a jednáních met.
Orgánů
V přírodovědných předmětech i prac. vyučování byli žáci vedeni ke kladnému vztahu k přírodě,
pomáhali upravovat okolí školy, vyrobili pro ptáky krmítka a budky, podíleli se na vysazování
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zeleně v areálu školy.
Velmi úspěšně nás reprezentovali žáci v chemických hrách v Uh. Brodě, kde vyhráli putovní
pohár – 1. místo, dále tři žáci postoupili do matemat. Soutěže Pythagoriáda bez dalšího
umístění, dva žáci reprezentovali školu v biolog. olympiádě.
c.) Třídní učitelé i ved. ŠD v každodenním styku se žáky dbají na vytváření soc. vztahů, posilují
mravní vlastnosti žáků.
V naprosté většině žáci dovedou uplatňovat zásady zdvořilosti ve styku s dospělými i mezi
sebou, mají vypěstován návyk kulturního chování ve ŠJ, přesto se vyskytují i nedostatky
(pořádek v šatnách, třídách….) V posledních dvou letech jsme se setkali i s projevy vandalismu,
krádežemi, hrubým chováním a záškoláctvím. Všechny přestupky jsou řešeny ve spolupráci
s VB, SRPŠ a rodiči žáků, ovšem leckdy s nepochopením u rodičů i postižených. Z důvodů stálé
reorganizace školy nebyly splněny všechny budovatelské úkoly plánu práce – nebyla
vybudována síň tradic – proto zůstává i pro příští šk. rok.
Mimoškolní výchova byla realizována většinou zásluhou učitelů, kteří pracovali se žáky
v odpoledních hodinách. Do pravidelné sport. činnosti a tělových. činnosti je zapojeno 49,3 %
žáků, v přírodovědné činnosti 11,4 %, v branně technické 24,8 % a společensko-vědní 49,7 %,
což převyšuje okresní i krajský průměr. Pracovalo se celkem ve 13 školních a 4 kroužcích spol.
org.

Přehled zájm. kroužků
Divadelní kroužek – 27 členů, ved. ss. Jančářová a Hasoňová, nacvičily hru J. Beneše
Pohádka o Honzovi a princezně Zlatovlásce; 2x vystoupili v Šumicích a 1x v H. Súči.
Turistický oddíl – pracuje druhým rokem, je přihlášeno 20 děti od 5.-7. tř., ved. s. Haluza
zaměřil činnost na poznávání okolí, cyklistiku, základy táboření, v zimě na lyžování, sáňkování a
plavání v bazénu, dále spolupracujeme s MDPM – dobývání hradu Lukov, sezónu zakončili
tábořením na mysliv.chatě.
Rybářský kroužek – 32 členů, ved. s. Gbelec pracuje 1x měsíčně se žáky, všichni žáci splnili
rybářské minimum a jsou držiteli ryb. Povolenky. Spolupracují s ČRS v Uh. Brodě i MDPM. Žáci
jsou vedeni k ochraně přírody, ke studiu odbor. liter.
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Klub mezinárodního přátelství – 22 dívek z 8. tříd, s. Hudečková spolupracuje
s odbočkou SČSP, hlavní náplní je rozšiřování vědomostí o SSSR – dopisování s dětmi
z Taškentu a Potrovky. Uspořádána byla výstavka sov. knih, žákyně navštívily knihovnu v Uh.
Brodě, kde si pohovořily o tvorbě souč. sov. spisovatelů pro děti. Vyrobily dárky, seznamují se
s národními jídly národů SSSR, zúčastnily se slavností v Líšni, popřály vojákům na Žítkové u
příl. Dne ČSLA, navštívily kasárna v Olomouci.
Kroužek vědy a techniky – 17 žáků ze 3. – 5. tř., ved. – s . Gbelcová. Akce jsou vedeny formou
besed, výstav, návštěv muzeí a závodů.
Národopisný soubor Dřinky – 32 dětí, vedoucí ss. Petrková, Hřibová, Dr. Jurková, schází se
1x týdně a připravují vystoupení ke všem kult. polit. výročím. Mají dobré materiální zabezpečení,
soubor má i vlastní cimbálovou muziku. Přínosem je výuka LŠU Uh. Brod v Šumicích, a také
organ. pomoc s. Škubala. Dobrou úroveň měl i večer písní „Dětský koštéř.“
Kroužek mladých filatelistů – ustaven před 10 lety, stálým vedoucím s. Šidlo. Kroužek
navštěvuje 23 žáků z 5.-7. tř. Všichni plnili odznak odbornosti III. st. a filatelista sběratel. Materiál
zapůjčuje Uh. Brod a Bojkovice. Mezi zdařilé akce patřily výstavy 30 let Sputniku v AS a ve ŠJ.
Žáci se připravovali na filat. Olymp., 2 se v okr. kole umístili na 3. a 4. místě. Na krajské filat.
Burze v KDPM se tři žáci umístili v 1. desítce, družstvo získalo 5. místo.
Fotografický kroužek – 10 žáků, ved. s. Veselý, učí základy fotografování, vyrábí dokumentaci
z akcí školy.
Chemické hry – 10 žáků se pod ved. s. Kňazeje podílí na budování odborné pracovny i nového
způsobu osvojování si základů chemie pomocí her.
Elektronický kroužek – 16 žáků, ved. s. Knotek, abs. Šnajdder. Dobré výsledky v min. šk. r.
vedly ke zvýšení zájmu o tuto činnost. Kvůli nepravidelnosti ved. se činnost ve II. pol. přerušila.
Modelářský kroužek – 10 žáků,menší část pracuje pod svědomitým ved. P. Žampachem,
většině žáků schází přesnost, trpělivost a dostatek času, které i přes dobré mater. Zajištění ze
strany Svazarmu vyžaduje letecké modelářství.
Dívčí klub – 20 dívek 5. – 6. tříd se učí základům vaření, ručních prací, stolování, společen.
Chování pod vedením ss. Páleníčkové a Dvořáčkové. 13 žaček splnilo odznak odbornosti
Praktická dívka.
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Kroužek mladých obránců vlasti – 16 chlapců, ved. s. Vrága. Zaměřili se na
sportovně branné hry, získávají branné dovednosti, účastnili se návštěvy v kasárnách na Žítkové
a v Olomouci.
Kroužek sportovní – 18 žáků, ved Dr. Jurek. Svou činnost orientuje na práci s talentovanými
žáky v LA (Hasoňová, Slívová, Gbelcová) a kolektivní hry.

V TJ Sokol je organizováno 107 žáků v oddíle kopané a ZRTV, mezi obětavé pracovníky patří
ss. Synčáková a Hřibová.
Svazarm zajišťoval dále kroužek kynologický – zájem 3 žáků ČSPO se výchovně podílel na
činnosti mladých požárníků – 21 žáků.
Výuky LŠU z Uh. Brodu a Bojkovic se účastnilo 53 žáků. Výtvarný obor informoval o své činnosti
stálými výstavkami prací na školních chodbách, hudební obor připravoval kult. vystoupení na
slavnostní shromáždění školy.

Žáci na obou stupních jsou vedeni k tomu, aby pochopili význam práce, získali kvalitní návyky,
avšak někdy s postupem do vyšších tříd ztrácejí ctižádostivost a náročnost.
Aby získali větší přehled a zkušenosti, uskutečnili jsme exkurze do závodů v okolí: JZD
Záhorovice, Lacrum Bojkovice, Prům. st. Gottwaldov, Sklárny Květná, Sloko Nivnice, SUB,
Elektrárna NM n. V, ČKD Napajedla.
Pro výchovu k veř. prosp. Činnosti se žáci společně s učiteli zúčastnili směn NF:
Podzimní směna:

193 žáků, 11 učitelů, odpracováno 816 hodin, nasbíráno 1441 kg papíru a
441 kg textilu.

Jarní směna:

175 žáků, 11 učitelů, odpracováno 620 hodin, nasbíráno 791 kg papíru a
243 kg textilu.

Žáci pomáhali na brigádách i v patronátním podniku JZD Uh. Brod při sběru kamene a při
úklidových pracích na farmě v Šumicích, zapojili se do výsadby parkových
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ploch v okolí školy, při budování šk. dílny a pozemku. Záslužná je
činnost o prázdninách – sběr léčivých bylin.

Z osmých tříd vychází 49 žáků, ke studiu přijato 12 žáků, 37 zařazeno do učebních oborů (12 ž
priority)

Těl. výchova – zúčastnili jsme se všech soutěží PSL, LA i branných soutěží. Uskutečnil se branný
lyžařský výcvik na Solárce – Ondřejníku, plavecký výcvik třetích tříd. Pro žáky zdravotně oslabené
byly povoleny 2 skupiny ZvTv.
Všechny ročníky se zapojily do plnění dětského odznaku zdatnosti:

DOZ

Plnilo dětí

Splnilo

%

I. 1.tř

19

15

80

II. 2. tř

23

18

78,3

III. 3. tř

26

11

42,3

IV. 4. tř

26

13

50

94

57

60,4

I. /5. a 6. tř/

104

78

75

II. /7. a 8. tř/

91

70

76

195

148

Celkem
BPPOV

Celkem

75,9

/16 stříbrných/
Celkem se zapojilo do plnění odznaku zdatnosti 289 žáků, odznak splnilo 205 žáků, t. j. 70,93
%. Problém dělal šplh a skok daleký.
Do soutěže „Zdatné děti“ bylo zapojeno:
V.A

:

21 žáků

Ø

129,71 b
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V.B

:

25 "

Ø

119,63 b

Podle plánu se uskutečnily branné kursy, branná cvičení, vycházky do přírody a cvičení
v přírodě.
Ke 39. výr. Února se konala beseda s příslušníky LM ze Zevety Bojkovice.

V estetické výchově jsme využili nabídky systému MAK, vydařil se koncert Komorního tria
z Gottwaldova.
Vybudováním učebny lit. výchovy (ŽK) se zvýšil zájem dětí o knihu. Žákům se daří výuka
výtvarné výchovy, pro kterou byly získány kreslicí stolky. Získali jsme ocenění žáků: Slívová,
Hanáková, Surá, z vyuč. Dr. Jurek. Na zlepšení celkového prostředí školy se podílejí učitelé Vv
a všichni žáci. Je však zapotřebí zkvalitnit vztah dětí ke společnému majetku, zlepšit estetický
vzhled písemného projevu.
Rozumová výchova – většina vyučovacích hodin se řídila met. pokyny, met.. příručkami a měla
správnou strukturu.
Na 1. stupni jsou vědomosti žáků na dobré úrovni, je třeba věnovat větší pozornost prohlubování
učiva Jč /vyjmenovaná slova/, - M /rýsování, násobení/, - provádět všechna laboratorní cvičení a
cv. v přírodě. Ve vlastivědě využívat regionálních prvků.
Na 2.. stupni byly prověřeny schopnosti žáku v matematice. V 8. tř. je nízká úroveň.
Nedostatky v Jč se objevují převážně v pravopise, úpravě písemností, i ve čtení.
Rezervy v práci učitelů: stanovení cíle, provádění motivace, práce s MP, individ. Práce se
slabšími žáky, zvýšení zájmu o talentované žáky.

Vzdělávání učitelů probíhalo v rámci IPVÚ a zapojením do veřejných funkcí v obci a stranickým
vzděláváním u členů KSČ.
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Metodické útvary všech jako článek dalšího vzdělávání se projevily formálně, i přesto, že
vedení školy ve spolupráci s MNV a SRPŠ vytvořilo dobré pracovní, sociální i materiální podmínky
pro práci učitelů a ostatních pracovníků.

Řídící a kontrolní činnost byla plněna lépe než v minulosti.
ŘŠ provedla 86 hospit kontrol a 70 ostatních kontrol
ZŘ provedl 40

"

23

"

O kontrolních hospitacích jsou pořízeny záznamy. Jednání ped. rady proběhla podle plánu práce.
Zlepšení mater. podm. školy:
-

přístavbou vyřešeny potřebné prostory

-

dílna, stoly, svěráky

-

učebna lit. výchovy

-

obklady stěn, malování

Vybavenost školy pomůckami je odpovídající.
Závěry pro další práci jsou stanoveny v protokolu o školní inspekci, učitelé s nimi byli seznámeni
a budou se podílet na jejich realizaci.
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ŠKOLY

V Šumicích 6. 7. 1987

k 1. 9. 1 9 8 7

Jitka Dvořáčková, učitelka
Jana Páleníčková, řed. šk.
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Školní rok
1987 – 88
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V ý c h o v n ě v z d ě l á v a c í č i n n o s t ve šk. r. 1987-88 probíhala ve
znamení realizace závěrů XVII. sjezdu KSČ, krajské a okresní konference KSČ a plnění volebního
programu NF.
Součástí výchovně vzdělávací práce školy se stalo 70. výročí VŘSR a 40. výročí Vítězného února.
Využívali jsme regionálních tradic naší obce spoluprací se členy SPB, návštěv v místní knihovně,
knihy Slovácká obec Šumice.
Všichni pedagogičtí pracovníci se seznámili se závěry XI. všeodborného sjezdu, návrhem novely
ZP. Pro zlepšení spolupráce s PO SSM byla mimoškolní výchova předmětem jednání provozní
porady.
Zvláštní pozornost byla věnována Bv a Tv s cílem, aby bylo ovlivněno společenské a branné
vědomí mládeže i rodiny v duchu „Znojemské výzvy“, aby byl splněn úkol pro letošní rok. Přes
veškeré úsilí se nepodařilo tento úkol zajistit a splnit.
Průběžně byli žáci seznamováni s významnými kult. polit. výročími, s problematikou ekonom.
přestavby národ. hospodářství, byli vedeni ke kvalitnímu vedení šk. písemností, plnění žák.
povinností, šetření školních učebnic a potřeb. Třídní učitelé vedli žáky k aktivnímu podílu na
ochraně přírody a zlepšování životního prostředí.
Mimořádná pozornost byla věnována mezinárodní situaci, zvláště úsilí Sovětského svazu o
zachování míru na světě.

A) P l n ě n í h l a v n í c h ú k o l ů n a ú s e k u k o m u n i s t i c k é
výchovy a vzdělávání:
V letošním šk. r. navštěvovalo naši ZŠ 292 žáků 1. – 4. post. roč.: 102; 5. – 8. post. roč.: 190
Šumice: 224, Rudice: 23, Nezdenice: 41, Záhorovice: 4
1 oddělení ŠD – ved. vych. s. J. Hödlová – 35 žáků

P r o s p ě c h : Všichni žáci prospěli, 47 s vyznam.
53 dobře

Chování:

Bylo uděleno 30 pochval, 19 napomenutí TU, 19 důtek TU, 7 důtek ŘŠ, 6
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známek II. stupně.

Zameškané hodiny:
I. pololetí:

II. pololetí:

1. stupeň:

2 086

Ø 20,4

2. stupeň:

4 267

Ø 22,4

1. stupeň:

2 783

Ø 27,2

2. stupeň:

5 732

Ø 30,1

18 neoml. hod.

18 neoml. hod.

V ý c h o v n é v y u ž i t í 7 0. v ý r. V Ř S R a 4 0. v ý r. V í t ě z n é h o ú n o r a:

Všichni žáci se podíleli na oslavách významných výročí ve škole i na veřejnosti. Pod vedením učitelů
připravili kulturní pásma, výstavky výkresů, známek, žák. prací. Velmi kvalitně byla připravena těl.
akademie ve spolupráci s komisí pro tělovýchovu a mládež i veřejná oslava ke 40. výr. Února. Žáci
osmých tříd samostatně připravili volné hodiny k VŘSR. Zodpovědně byli připraveni žáci do soutěže
„O zemi, kde zítra znamená již včera“ – 5. místo v okresním kole, Olympiády JR – 7. místo
v okresním kole získala Světlana Marková.
Recitační soutěž Puškinův památník proběhla pouze na úrovni školního kola.
I nadále po odchodu s. Hudečkové na MD je udržován kontakt se sovětskými školami v Pokrovce a
Taškentu, je odebíráno 148 ks sov. časopisů. Na dobré úrovni je spolupráce KMP a učitelů
s odbočkou SČSP při organizování besed, kult. programů, zajišťování promítání a výstav sovětských
knih.
Na 1. stupni je k objasňování soc. revoluce využíváno besed nad knihami, promítání filmů, výstavek
hraček a suvenýrů ze Sov. svazu. Do okresního kola výtvarné soutěže „Děti, mír a umění“, požární
soutěže, dopravní soutěže, literární – nejúspěšnější P. Dvořáčkové – 3. místo v okr. kole – postup
do krajského kola.
Výzdoba školy ke všem výročím byla na dobré úrovni. Družební styky se ZŠ Horná Súča byly
realizovány u příležitosti MDD – divadelní představení a sportovní soutěže o putovní pohár. Nebyla
realizována v plné šíři výměna ped. pracovníků a výměna dopisů mezi třídami. K přiblížení úlohy LM
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přispěla beseda se členy LM n. p. Zeveta Bojkovice, spojená s ukázkami bojovné techniky.
Pionýři pravidelně pečovali o památníky 2. sv. války v obci.
Den ČSLA byl výchovně využit ve všech třídách:
-

uskutečnila se beseda se žákem SVOŠ K. Pláškem

-

byly zaslány zdravice studentům voj. škol, OUS a patron. Útvaru ve St. Hrozenkově.

-

obsahově dobře byl připraven zájezd po stopách SNP, Dědic

-

návštěva vytypovaných žáků 7. tříd na SVOŠ ve Val. Meziříčí.

-

návštěva posádky ve St. Hrozenkově měla pro 40 žáků motivační význam – činnost KMOV.

Zvyšování účinnosti vyučování:
Systém vědecko-ateistické výchovy tvoří součást vých. vzděl. práce školy. Práce většiny učitelů
se zaměřila na promyšlenější využívání učiva při formování VSN žáků. V činnosti pokračoval
kroužek vědy a techniky. Činnost probíhala 1x měsíčně a byla zaměřena na poznávací činnost
v našem regionu.
Na třídních schůzích nebývá vždy důsledně prováděna ped. propaganda podle zadaných témat
a vypracovaných přednášek nebo vlastních zkušeností učitele. Nedostatkem je uspěchanost,
soustředění pozornosti rodiče pouze na informaci o prospěchu a chování, takže na proniknutí do
teoretických problémů výchovy nemají rodiče čas.
Ve spolupráci se SRPŠ, SOZ se organizačně podílíme na akcích – vítání žáků 1. třídy, slib jisker
a pionýrů na Ploštině, přijetí vyznamenaných žáků na MNV. Ke všem obřadům SOZ zajišťují
žáci kult. program.
K rozšíření vědomostí přispívají i exkurze, návštěvy muzeií, příprava olympiád a soutěží. Od 2.
pol. začal pracovat zájm. Kroužek zahrádkářský, který svou náplní přispívá k vytváření kladného
vztahu žáků k přírodě a k její ochraně. V okresní soutěži se čtyři žáci umístili v první desítce.
Pro žáky 7. a 8. tříd byl promítnut film Vznik a vývoj života, uskutečnily se besedy o škodlivosti
kouření, alkoholu, AIDS, plánování rodičovství. V rámci TH byla zaměřována pozornost na
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utváření lepších soc. vztahů mezi žáky, vztah ke školnímu zařízení, na posilování
mravních vlastností žáků.
Ke zlepšení práce TU byla na škole zřízena sekce TV, kt.vedl s. Zd. Gbelec. Byla sjednocena
dokumentace TU, povinnosti TU, spolupráce mezi jednotlivými vyučujícími, spolupráce
s rodičovskou veřejností.
Uskutečnily se 3 společné schůzky, vzájemné hospitace zaměřené na zvýšení úrovně TH.
Všichni se zúčastní dalšího vzdělávání, které dotváří problematiku TU. Pro další šk. r. si
uvědomujeme i rezervy, které ve své práci TU má:
-

zlepšit obsahovou náplň TH

-

zaměřit se na přípravu žáků pro občanský život,

-

vést pedagogický deník

-

uskutečňovat návštěvy v rodinách k poznání rod. prostředí.

Pomoc TU při volbě povolání je často povrchní a spočívá na VP a rodičích. Není vždy využíváno
třídní samosprávy. TU by měl při ocenění úměrně užívat pochval i trestů, dodržovat hygienické
předpisy při výuce. Nejméně 2x ročně by měl uskutečňovat společné porady vyučujících své třídy.
Pracovní výchova:
Vybudováním odborné pracovny pro dílenské vyučování se zkvalitnila i výuka tohoto předmětu.
Problémem stále zůstává prac. vyuč. – práce na pozemku v zimních měsících, kdy schází učebna
pro provádění pokusů. Školní pozemek je udržován v dobrém stavu, rozloha i rozdělení odpovídá
uč. osnovám. Výpěstky jsou dodávány do školní jídelny.
Vybavení dílen i pozemku je dostačující. Je třeba, aby žákům technicky vyspělým byla věnována
větší pozornost.
Činnost radiotechnického kroužku trvala jen krátkou dobu, pouze 1 žák se zapojil do technické
soutěže zručnosti, neuskutečnila se výstavba prací žáků.
Všichni žáci se zúčastnili veřejně prospěšné činnosti - Směn NF, sběru odpadových surovin,
léčivých bylin, pomáhali JZD při sběru řepy, kamene.
Tělesná

výchova:
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Od 1. 9. pracuje jako metodik Tv s. Dr. M. Jurek. Spolupracuje s komisí Ma Tv a
pomáhá při organizování volného času dětí.
Podle plánu sportovních akcí jsme obsazovali jednotlivé sport. soutěže. Uskutečnil se plavecký
výcvik 3. tř., lyžařský kurs 7. tříd. Odznak zdatnosti splnilo 82, 78% žáků, zapojili jsme se do
soutěže Zdatné děti: 39, 156, 35 hod.
I.

st. DOZ – celkem plnilo 90 žáků, splnilo 74, tj. 82,2%

II.

st. BPPOV I-II: celkem plnilo 183 žáků, splnilo 152 žáků, tj. 83,06%

Dopravní výchova – 2x nácvik na dopravním hřišti, Zlatá zebra, výstavby dopravních značek,
beseda s příslušníkem VB.
Uskutečnily se branné kursy a dvě branná cvičení na obou stupních. V soutěži O partyz. samopal
se prokázala formální příprava žáků, malá odpovědnost učitelů i SV PO SSM.
Zdravotní výchova se realizovala průběžně v jednotlivých předmětech a také činností kroužku ml.
zdravotníků. Byly žákům promítnuty filmy se zdrav. tématikou: První pomoc, O hygieně dospívání,
o kouření a drogách;
ve spolupráci s ČČK bylo provedeno praktické poučení o obvazové technice.
Uskutečnila se cvičení v přírodě i sportovní vycházky s branným zaměřením.
Ve spolupráci s voj. útvarem pracoval zájm. kroužek výpočetní techniky, vojáci pomáhali při
branném cvičení, besedách, dodali propagační materiál pro nástěnky.
Plnění branných prvků je kontrolováno při hospit. činnosti.

Estetická výchova:
Všechny třídy plnily MaK, splnily kulturní minimum, které je pro třídu dané. Vybudováním vzorné
lit. učebny spojené se ŽK se zvýšil zájem žáků o knihu. Dobře pracoval knihovnický kroužek, Dr.
Jurková ukončila spec. Studium pro vedoucí ŽK.
Dramatický kroužek nacvičil dětské div. představení, které sehrál 3x pro žáky ZŠ, MŠ /i okolní
školy/ a veřejnost /účast na večerním představení 70 dospělých/.
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Výuka LŠU na škole probíhala podle zájmu žáků, byla řízena rozvrhem, který oba
vyučující dodržovali. Podíleli se na kult. akcích školy.
Soutěže: recitační - 7. Sedlář 4. místo okr. kolo
mluvní cvičení: okr. kolo 2. místo P. Juřeník, V. Lukáš
Výtvarné práce žáků byly vystavovány na samostat. Výstavách, ale i na chodbách šk. budovy. PK
Jč zajistila jednotnou úpravu písemností, ale vyučující málo dbají o úpravu sešitů i svou vlastní
úroveň pís. Projevu.

Rozumová

výchova:

Učivo bylo ve všech ročnících probráno podle osnov, některým vyučujícím scházel čas na řádné
procvičení učiva. Nedařilo se vždy funkčně využívat struktury hodiny k utvrzování vědomostí, při
kontrolní činnosti se objeví nahodilost, nepromyšlený postup, mnohdy i nepřipravenost učitele na
hodinu. Zvláště však na 1. st. je třeba ocenit vztah a zájem o přípravu hodiny, práci s pomůckami,
vlastní tvořivost, což se prokázalo i na Dnech tvořivosti.
Učitelé 2. st. se zúčastnili školení elektronizace, ale až na ss. Veselého a Vrágu v této činnosti
nepokračují.
Je využíváno odbor. i poloodb. učeben, někdy však činnost stěhováním skončí, takže není
funkčně využito zařízení učebny.
Hospitační i kontrolní práce řed. i zástupce byla pravidelná v I. pol., ne II. pol. byla narušována
org. pracemi, akcemi i zastupováním. Počet hospitací a kontrol byl splněn u obou na 90 %.

Školní družina:
Má jedno oddělení a navštěvuje ji průměrně 33 dětí. Ved. vych. je s. J. Hödlová. Hlavní úkoly jsou
plněny. Má promyšlené týdenní zaměstnávání dětí. Účelně střídá odpočinek, práce i zábavu.
Podařilo se vytvořit družný kolektiv dětí, které se zotavují pobytem na zahradě.
Ve všech činnostech byly rozvíjeny a prohlubovány zábavnou formou vědomosti a dovednosti
získané při vyučování. Řízenými rozhovory, četbou, sledováním televizních pořadů, tisku, se děti
seznamovaly s polit. i kulturními výročími, a tak si rozšiřovaly obzor v rozumové i společenské
výchově.
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Spolupráce se školou i rodiče byla dobrá. V průběhu roku proběhly pro rodiče akce:
vánoční besídka, poděkování k MDŽ, soutěž dopravní – umíš chodit? Rodiče odpracovali při
údržbě zahrady 50 hodin.
Po stránce vybavenosti je ŠD na vysoké úrovni. Pro příští šk. rok nebude zapotřebí investovat
žádné prostředky do pomůcek.

PO SSM:
PS Plán má 190 pionýrů a 28 jisker, 8 oddílů a 2 družiny. SV s. J. Hödlová vykonává svou funkci
první rok. Pracuje svědomitě. Ve spolupráci s výborem ZO SSM zajistila dostatečný počet
vedoucích. Spolupracuje se společen. org., které finančně přispívají na pionýrskou činnost /ČSŽ,
DV Jednoty/.
Všechny oddíly plní Plameny a Cesty, pracují v pionýr. klubovně nebo ve školní budově.
Akce: úprava klubovny, brigádnická činnost, besedy u samovaru, vánoční besídky, pionýrská
shromáždění, slavnostní sliby jisker a pionýrů, sportovní
soutěže, MDD, MDŽ.
PS odebírá tisk a pravidelně doplňuje knihovničku. Problematika PO SSM byla předmětem jednání
PR, zlepšila se spolupráce s TU.

Zájmová činnost:
Na škole pracovalo 20 zájm. Kroužků, celkem bylo organizováno 213 žáků. Činnost většiny
kroužků byla pravidelná, řídila se plánem.
Ved. zájm. Kroužků zajišťovaly TJ Sokol, Svazarm, ČSPO a učitelé. Velmi dobře pracoval ved.
z voj. útvaru St. Hrozenkov s kroužkem výpočetní techniky.
Pro příští šk. rok dáme přednost společ. org. ve spolupráci s MV NF a přehodnotíme záj. Kroužky
vedené učiteli tak, aby nedocházelo k tříštění zájmu žáků.
Zvyšování ideově politické a odborné přípravy učitelů:
Všichni se zapojili do dalšího vzdělávání (IPV, elektronizace, průběž. vzděl.). Met. org. zajišťovaly
plnění úkolů, které vyplynuly z plánu práce. Řídícím materiálem byl Program výchovné práce.
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V rámci rozvoje aktivity bylo pokračováno v budování odbor. učebny fyziky a dílen, síň
tradic z finančních důvodů nebyla započata, další zadané úkoly budou splněny do 30. 12. 88. Dr.
Jurek připravuje k odevzdání ped. čtení.
Zdokonalování systému řízení a kontroly:
Byl přehodnocen a doplněn režim školy, byli s ním seznámeni učitelé, žáci i rodiče. Počet schůzí
byl snížen, schůzový den je úterý.
Hospitační činnost byla řízena plánem, pro každého vyučujícího byl pořízen samostatný sešit.
Kontrolní činnost se zaměřila na administrativní zjištění /dokumentace TV, pořádek ve třídách,
šatnách, počty a úroveň LP a pod/. Bylo využito školního rozhlasu pro zlepšení informovanosti
dětí.
Jednání metod. org. se uskutečnily 4x ročně, jsou vedeny zápisy.
Pedagogické rady a provozní porady probíhaly dle plánu práce. 1x měsíčně se scházelo vedení
školy k projednání úkolů na příští období.
Osvědčil se i plán akcí, který zpracovala ŘŠ.
Z l e p š o v á n í m a t e r. p o d m . š k o l y :
-

byla provedena instalace rozvodu vody ve fyzikální pracovně

-

provádí se zabudování skříní do tříd – stěhování pomůcek

-

instalace krytů na světla v tělocvičně

Výchova k volbě povolání :
Přes splnění všech naplánovaných akcí, působení na rodiče, nepodařilo se získat jednoho žáka ke
studiu na vojenské škole.
Rozmístění vycházejících žáků:
Přijato ke studiu na a) gymnázia 9, z toho na VG O
b) stř. odb. školy 6, z toho VSOŠ O
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c) SOU, mat. obory 5
uč. obory 21
d) počet žáků, kteří se hlásili ke studiu a nebyli přijati 0

Závěry a opatření pro příští školní rok:
Pro zkvalitnění vých. práce se zaměříme na:

V Šumicích

-

důsledné dodržování org. předpisů a pokynů MŠ

-

pomoc začínajícím učitelům

-

zkvalitnění přípravy učitele na vyučování

-

vedení dokumentace TV

-

mimoškolní činnost žáků, organizování volného času dětí

-

zlepšení spolupráce s rodiči žáků

-

zkvalitnění výchovy k volbě povolání, se zaměřením zvláště na voj. školy.

27. 9. 1988

Jitka Dvořáčková, uč.

Jana Páleníčková, řed. školy
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Školní rok
1988 – 89
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Výchovné využití význ. polit. v ýročí:
Slavnostní zahájení let. šk. r. – podtrženo hodinou míru – měla 2 části:
a.) společná část – rozlas. relace
b.) ve třídě s tř. uč.
K 50. výr. Mnich. Zrady – beseda se členy SPB s. Kramným a s. Datinským pro žáky 8. tříd.
Zájezd žáků 7. tř. po stopách SNP – 5. 10.
Ke všem polit. výr. – rozhlas. Relace školní i v obci. Slavnostní shromáždění žáků: k VŘSR,
k ukončení Měsíce přátelství, k 41. výr. Února, k založení PO SSM, k výr. osvobození obce,
k MDD a slavnostní ukončení šk. roku. Na shromážděních jsou kult. vložky, slavnostní projevy
učitelů a film. představení. Účast v pion. stejnokrojích.
Ke Dni ČSLA – zdravice patron. závodu Žítková, OVS i bývalým žákům Kolínkovi a Pláškovi.
Konaly se 2 besedy s K. Pláškem. Dne 29. 11. se vytypovaní chlapci 7. tř. zúčastnili zájezdu do
Nitry. V branném závodě O dukelský štít se družstvo dívek umístilo na 4. místě.
Uskutečnily se návštěvy památných míst v bydlišti i okolí.
Ve spolupráci se ZO Svazarmu – střelecká vzduch. Soutěž, dívky obsadily 2. místo ve střelbě
v Agrozetu UB, v branném záv. Por. Ušakova – 5. m. VÚ Žítková zajistil pro branné cv. vojáky
s ukázkami boj. Techniky a 1. ved. zk. Výstavba výtv. prací 1. – 4. roč.na téma „Armáda – děti –
mír.“
Výr. vzniku ČSR – rozhlasová relace, výzdoba školy, kult. program pro školní i obec. shromáždění
71. výr. VŘSR a MČSP – upevnění internac. vých.
Fond solidarity (s SČSP a SRPŠ) 2 060 Kč
Sbírka pro Arménii (s SČSP a SRPŠ) – šatstvo
Výstavba knih s prodejem.
V soutěži „O zemi……“ získalo 1 družstvo v okr. soutěži 3. místo. Do okr. kola Puškin. památník
postoupili 2 žáci. Pro olymp. JR – 1 žák
Do výtvarné soutěže Děti, mír a umění bylo odesláno 15 prací.
Dne 1. 10. byl založen Klub JR – 17 žáků. Rozšířeno dopisování z 20 na 62 žáků. Odběr 134 ks
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sov. časopisů.
Péče o hrob rumunských vojáků a pomník padlých. Zaslána blahopřání do sov. škol Potrovka a do
Taškentu.
Výročí Vítězného února využito v ON, D, konala se beseda s LM; blahopřání.
40. výr. založení PO SSM organizováno se ZO SSM, SRPŠ a SOZ. Po slavnostním shrom.
Předány diplomy a ceny nejlepším pionýrům a vedoucím. Následovalo branné dopoledne na hřišti
TJ Sokol, společen. org. ČČK, Svazarm a ZO SSM. 30 pionýrů se zúčastnilo jízdy míru do
Nezdenic a zpět.
Položeny kytice k hrobům padlých vojáků a obětem válek. Pion. slib na Ploštině.
K výr. osvobození a 1. máje:
-

výzdoba tříd a školy

-

výroba mávátek

-

účast na průvodech v obcích

-

beseda s účastníkem 2. sv. v. s. Pramčukem

Realizace kom. výchovy:

a) V ý c h o v a

k USN:

Žáci na základě poznatků z vyuč. předm. I praktické činnosti získali základ. Poznatky o přírodě
a společnosti z pohledu věd. mater. Snaha o využití všech momentů k rozvoji teoretic.
poznatků. Práce podle Programu vých. práce. Zařazeno plnění úkolů kom. vých. Činnost
kroužku vědy a techniky – viz hodnocení. Spolupráce s rod. veřejností – na tř. schůzkách, při
šk. akcích a v běžném styku.
Přednášková činnost – na úrovni TU. Částečně se podařilo zvýšit zájem o čas. Rodina a škola.
Výuka náboženství podle rozvrhu. (řádná odhláška) Na ped. radě- vyhodnocení úrovně svět.
výchovy, stanoveny závěry.
Kladné hodnocení práce zahrádkářského a mysl. kr.
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b) P o l i t . a o b č . v ý c h . :
Vybudována 1. část koutu rev. a pokrok. tradic. Vyučující ON a D spolupracují s org. SPB hl.
při organiz. kult. vystoupení pro čl. schůze, org. besed, se členy NV o činnosti – stran. org.
zorganizovány exkurze:
1. – 4. r. návštěva muzea JAK
5. tř.

knihovna UB, muzeum JAK
St. Město – památník Velkomor. Říše

6. tř.

Antropos Brno
Světlov – muzeum

7. tř

Dědice, Slavkov

8. tř.

Muzeum děl. hnutí

Využito Agitačního střediska.
Účast na 2 směnách NF, veř. oslav, příprava kult. vystoupení.
V TH besedy o společ. chování, dodržování škol. řádu a vnitřního řádu.
Spolupráce s vých. komisí SRPŠ.
Žáci 6.b – beseda s. Dolinovou – u příl. vyznam. na Hradě.

c) K o m u n i s t .

morálka:

Sekce TV – řídila s. O. Gbelcová, 1x měs. schůzky ke sjednocení dokumentace, kvalifikace,
výměna zkušeností, zájezd na ZŠ Štítná. Školení a vlast. Výlety na památná místa
1. 2.. tř. Kroměříž, Holešov, Let Kunovice – letiště
3. 4. tř.

Bojnice – zámek, ZOO, Jankův vršek

5. a, b:

Rožnov p. R, V. Karlovice, Podťaté

6. a, b:

Babiččino údolí, Dobrošov. Pevnost

7. a, b:

Bouzov, Olomouc, Javoříčko

Družební spolupráce se ZŠ H. Súča – u příl. MDD (sport. br. činnost)
U příl. Dne učitelů – setkání uč. a správních zam. – prohlídka školy, výměna zkušeností.
Nedaří se dopisování tříd a dětí
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d) P r a c o v n í v ý c h o v a :
Účast na 2 směnách NF, odpracováno 1 600 hod, nasbíralo se 1534 kg odpad. surovin, 110
kg kaštanů, 43 kg hliníku.
Výrobky PU 1. st. – výstavka na chodbě školy, z 2. st. nebyly vyhodnoceny.
Pracovaly 2 kr. programování pod ved. ss. Veselého a abs. Bezděka.
Vybavování školy – dokončování zabudování skříní, budování uč. matematiky, pořízen 1
počítač, odborné knihy.
Exkurze:
6. tř. Pila UB, Mlékárna, JZD UB, Bojkovice
7. tř. Svit Gottwaldov
8. tř. SUB, Sloko Nivnice, JZD UB, Elektrárna NM, Sklárny Květná, Bižuterie Korytná
Školní pozemek oset podle plánu; zavlaž. zařízení.

f) T ě l e s n á v ý c h o v a :
Do sport. vých. zapojeno 70% žáků. Pracovalo 5 odd. ZRTV, 2 odd. kopané, kroužek atletiky.
Plán sport. akcí splněn.
Branně sport. akce:
O dukelský štít 23. 9. Míkovice žákyně 4
Běh MF a Smeny 10. 11.

Bojkovice

Hasoňová 1. m.

Br. záv. por. Ušakova 2..

Míkovice

(ž. Hasoň.) 5 žákyň

Sokol. závod br. zdat. 3.

"

ž. Hasoňová 2.

Běh osvobození

4.

UH

"

PSL lehk. at.

5.

UH

6x1

11.

UH

ž. Hasoňová 1

Běh Slov. jiskry

2

Slívová 2
Lyžařský výcvik 7. tř., plavecký výcvik 3. tř.
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/plavci: 6 ž. – 200 m, 8 ž – 25 m, neplavci 3
neúčast 3/
Odznak zdatnosti:
1. – 4. tř. 70 žáků
5. – 8. tř. 136 "
Z počtu 279 splnilo 206, t. j. 73,83 %

Dopravní výchova:
2 x 1 st. Děti, pozor, červená, rozhlas. Vysílání ke 40. výr. PO SSM – dopravní soutěž:
praktická, literární i výtvarná.
Ve spolupráci se ZO Svazarmu – cyklistický závod, splněn odznak průkazu cyklisty

g) B r a n n á v ý c h o v a:
2 branná cvičení, branné kursy
Instalace panelu řízení. Do TK zaveden přehled plnění branných prvků, TV doplňují
Úkol: zlepšit přípravu do sout. Partyz. samopal.
Ve spolupráci se ZO Svazarmu – střelecká soutěž a Sokol. závod branné zdatnosti.
Nebyl zřízen zdravot. kr (nezájem ČČK), kroužek MOV pracoval dobře.
Dohoda s UÚ Žítková plněna.

h) V ý c h o v a k t v o r b ě ž i v o t . p r o s t ř . :
Zlepšena květinová výzdoba školy. Kr. mlad. zahrádkářů upravil zákony v okolí školy, v rámci
PV péče o celý areál zeleně.
V rámci TH – besedy O živ. prostředí, hospodaření s vodou. Neuskutečnila se beseda
s ornitologem. Do Bi olymp. připraveno: 11 ž. 6. tř – 3 do okr. kola – Dubravova 6. m.,
Plášková 29 m, Ulek 10. m. Ch ol. – šk. kolo
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V Jč – pozornost živ. prostř. ve slohu.
Ustanoveny kroužky ČSZ, MS Končiny
ch) V ý c h o v a k m a n ž e l s t v í a r o d i č o v s t v í :
Využíváno mat. listu s. Prívratské. V hod. Bi, SPD – správné návyky osobní hygieny a
životosprávy. Provedeno poučení o AIDS, varování před sez. vadnými lidmi. Promítnut film
„Čas prvých lásek“. „Škodlivost alkoholu, kouření, narkomanie – dia, „Škodlivost kouření“.
Dívky 8. tř. dia – „Výchova k manž. a rodičovství“. Na tř. sch. přednášky pro rodiče na daná
témata. Beseda pro 7. tř. s dr. Pustinovou.
i)

Zdravotní výchova:
2 x ošetření chrupu, doporučena fluorizace tabletami. V rámci hod Tv 2x měsíčně sauna.
Lékařské prohlídky dětí v odpol. hod.
Filmy: Pověz mi, co ješ, Jez, aby si zdravo žil
Exkurze do transfusní a hematol. st. OÚNZ UH, 1. st. sleduji rozhlas a Tv vysílání se zdrav.
tém. Učiteli respektován zákaz kouření a požívání alkoholu.
Soutěž pro 7. se neuskutečnila – nebyly zaslány propozice.

Intenzifikace:
Učivo ve všech ročnících dle osnov a MP. Provedeny LP, cvičení v přírodě a zeměpisné
vycházky. Diagnostice a hodnocení žáků věnována zvýšená pozornost v průk. vzděl. uč.
V přírod. – Vznik života – doplňující film, exkurze do lomů v okolí, propagace sběru léč. byl.
Klasifikace prováděna dle metod. pokynů MŠ. Na 1. st. proběhly hodiny s informatikou.

Profesionální orientace:
Informace VP o stř. školách a uč. oborech na schůzce TV, vyuč. 8. tř. – brožura informace
Účast na všech akcích pro TV, osobní jednání se žáky a rodiči. VP sleduje počty exkurzí (plán
i plnění). Pozornost nástěnkám. Kronika umístění žáků.
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R o z m í s t ě n í ž á k ů 8 . t ř . v e š k.. r . 1 9 8 8 / 8 9 :
Přihlášku podalo 22 žáků, přijato 19, 3 neuspěli u příj. zk.
P ř i j e t í n a s t ř . š k .:
gymn.:

4

SPŠ strojní:

4

SZŠ:

3

SPŠ stavební: 2

SPŠ kožařská:

1

SZTŠ St. Město: 1

4-letý s mat:
mechanik seřizovač: 3, operátor stav. výr.: 1
Do 3-let. uč. oborů podalo přihlášku 40 žáků, přijato 39
kuchař: 3

str. mechanik: 2

nástrojař: 6

prodavač: 5

zdravotník: 1

železničářka: 1

el. mech.: 2

stolař: 1

MO pro zem. tech.: 1

MP pro chl. zař.: 1, MO pro sil. a mot. voz.: 2
obuvník: 1

malíř: 3

mechanizátor RV: 3

zedník: 6

krejčí pro pán. od: 1

TU – besedy na téma volba povolání, exkurze do závodů a podniků. Větší pozornost dokumentaci
závodů a podniků. Pro získání do voj. povolání – osobní pohovory se žáky a rodiči.
Komise BV:
Zaměřila se na řízení BV v ročnících, zpracování BK a jejich zajištění, zem. vycházky, zpracování
MS a PR s bran. prvky, soutěže, Partyz. sam., volba povolání, lyž. kurs, exkurze, zájm. činnost.

Školní družina:
V let. šk. r. 1 oddělení, 37 dětí, z toho 19 ž. 1. tř, 17 ž. 2. tř a 1 ž. k 3. tř. Během roku se odhlásilo 5
dětí. Na šk. r. 89/90 přihlášeno 35 dětí, pouze 1. a 2. tř. O zimních a jarních prázdninách nebyl ze
strany rodičů o provoz zájem, o hlavních prázdninách byl zájem v termínu od 3. 7. do 14. 7. –
přihlášeno 13 dětí.
Děti ŠD – práce a úklid na zahrádce – návrh pěstitelské činnosti
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7. 11. navštívila ŠD sov. dil. s OŠI s. Jakšíkovou a OŠI s. Kupcovou.
21. 12. ve ŠD vánoční besídka (balíčky s cukrovinkami, výzdoba, program)
16. 3. účast na hospitaci v ŠD Strání. Předvedena zájm. elektrotech. Činnost.
10. 4. se 4 žáci ze 2. tř. zúčastnili okrskového kola dopr. a zdrav. sout. „Umíš chodit?“ a „ABC
docela malých doktorů“, konané v Havřicích.
Květen – zapojení telefonu do ŠD
Účast na 6 film. předst., děti sehrály 5 loutk. Předst. Častý pobyt na vzduchu, beseda o živ. prostř.,
výtvarná a prac. činnost. Odběr čas. Sluníčko a Mateřídouška.

Řízení uč. vých. práce:
Základní dokumenty projednány na PR a při hosp. činnosti.
Řídící a kontrolní činnosti

ŘŠ: 74
ZŘ: 32

I PVV podle plánu.
Práce TU – řídila s. Gbelcová: uskutečnily se sch. TU 7. a 8. tř., návštěva ZŠ Štítná.
Individuální studium, využití tisku.
Mater. péče o šk. budovu – ve spolupráci s MNV, raj. OSP UB.
Zpracován vnitřní řád, projednán.

Spolupráce školy s veř.:
Ped. propaganda z vlastních zdrojů. Nebyl přizván lektor Soc. ak. Z řad rodičů získáno 5
vedoucích ZK, SRPŠ pomáhá při zajišťování šk. akcí.
Patronátní závody plní své dohody se školou:
JZD – fin. pomoc – autobus

škola: brigády

UÚ Žítková: ved ZK

"

kult. progr.

Pomoc br. cv.
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VB – besedy
LM

"

"

( " )
-

Spol. org. pomáhají při zaj. ved. ZK: TJ Sokol, Svazarm, ČSPO, MS, ČSZO, besedy s PB.
Organizace plavání a lyžování pro žáky.

Řídící a kontr. činnost :
Režim školy přehodnocen na PR. Schůz. Den KSČ pondělí, IPVV a PR – úterý.
Odpol. vyuč. 2 x týdně.
Hospit. činnost podle plánu. (V 2. pol. nesplněn – MD, nemoc)
U kontr. čin. Zaměřena pozornost na dokumentaci TV, pořádek ve třídách, práce ŠD, PO SSM,
úroveň LP.
Využito rozhlas. Relací pro informovanost. Jednání MO 4x ročně – zápisy
1 x měsíčně se scházelo vedení školy.
Mater. podm.:
- dokončena Fy učebna, započato s budováním poloodb. uč. M, síně boj a pokr. Tradic
- vybudovány (na) radiátory v tělocvičně

Závěry:
Zaměříme se na:
-

důslednou znalost předpisů a pokynů MŠ

-

zkvalitnění přípravy na vyučování – znalost osnov, mat. příručky, využití pomůcek

-

řádné vedení dokumentace TU a vykonávání funkce TU, spolupráce se SRPŠ

-

zkvalitnění vých. k volbě povolání

-

nacvičit spart. skladby ČSS 90
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-

zájmovou činnost – kvalitní celoroční program

zapsala: Jitka Dvořáčková, uč.
Jana Páleníčková, řed. školy
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Školní rok
1989 – 90
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