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VÝROČNÍ   ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  ŠKOLY
Školní  rok  2010/2011






























V Žabčicích dne 8.9.2011
Č.j. : 153/2011



Část  I.
Základní charakteristika školy

    A)

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov
Školní 447, 664 63 Žabčice

Zřizovatel  :  obec Žabčice

Zřizovací listina  byla vydána zřizovatelem s platností od 1.1.1997

Zařazení do Rejstříku škol rozhodnutím Školského úřadu Brno-venkov od 27.3.1996

IČO  :  65 26 48 43
DIČ  :  cz 65 26 48 43

Ředitelka školy : Mgr. Kateřina Svobodová

Všechny druhy a typy škol a školských zařízení : 
 1.stupeň
 Mateřská škola
 školní družina
 školní jídelna při ZŠ
 školní jídelna při MŠ
Telefon, fax, e-mail :  547234436- telefon, fax, 774 717 999-mobil
                                    zszabcice@skolniweb.cz" zszabcice@skolniweb.cz
                                    www.skolazabcice.unas.cz


B)

Školní rok 2009/2010
Počet tříd
Počet ročníků
Počet žáků
Průměrný počet žáků na třídu
Neúplné ZŠ
5
5
118
23,6





   C)

     Celkový počet žáků v 1.ročníku:  19
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu : 19,5



D)

	Rada školy zřízená dle §17a, odst.1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění 
      Předseda : Radek Gratcl (za zřizovatele)
      Členové  : Dana Vitová (za rodiče)
                       Lenka Skúpá (za školu)



      E)

	Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.

Název zvoleného vzdělávacího programu
Číslo jednací
V ročníku
Základní škola
16847/96-2, od 1.9.1996
5.
ŠVP - Škola základ života
133/2008, od 1.9.2007
1.-4.



F)

	ŠJ, která je součástí základní školy 
Typ jídelny- dle výkazu V17-01
Počet
Počet strávníků


žáci a děti
škol.prac.
ostatní*
921		ŠJ  - úplná 
1
90
10
0


      Počet pracovníků školní jídelny k 15.10.2010
Fyzické osoby
3
Přepočtení na plně zaměstnané
2,5




      G)

	  ŠD, která je součástí základní školy 
ŠD
počet oddělení ŠD
počet dětí v ŠD
počet vychovatelů ŠD
celkem
1
30
fyz. :  1	/ přepoč.: 0,71







Hodnocení činnosti školní družiny pro školní rok 2010/2011


Školní družina, jako zařízení výchovy mimo vyučování zabezpečuje žákům náplň volného času v době před nebo mezi školním vyučováním a odpoledne před odchodem domů nebo do jiných aktivit. 

V letošním školním roce 2010/2011 bylo do školní družiny zapsáno 30 dětí. Jednalo 
se o děti 1., 2. a 3. ročníku. Provoz školní družiny byl rozdělen na ranní a odpolední družinu. 

Ranní družina začínala v 6:30 a žáci si zde pod dohledem učitelky hráli, četli nebo 
se připravovali na vyučování. V 7:40 byla ranní družina ukončena a žáci odešli do svých tříd. 

Odpolední družina byla v provozu od 11:40 do 15:30. Její program byl rozdělen 
do několika částí. 
Po příchodu do družiny se děti věnovaly odpočinkovým činnostem, kterými vyrovnávaly únavu ze soustředění ve vyučování. Děti si aktivity a hračky vybíraly samostatně a podle jejich zájmu. Nejoblíbenější byly omalovánky a kreslení podle vlastní fantazie, různé stavebnice, lego, společenské hry, čtení komiksů nebo si děti jen tak povídaly. Některé děti si v družině psaly domácí úkoly.

Po odpočinkové části následovaly činnosti zájmové a rekreační. Tato část byla zaměřena na aktivní odpočinek a regeneraci sil. Na každý týden bylo stanoveno jedno téma, které se prolínalo řadou aktivit. Na začátku týdne jsme si s dětmi povídali o tématu. Např. pohádky, zimní sporty, Harry Potter nebo témata, která se vztahovala k významným událostem roku – svátek sv. Martina, Vánoce, Velikonoce atd. Stejný námět se objevoval i v některých z esteticko-výchovných a pracovně-technických aktivit. S dětmi jsme se učili písničky, tancovali, zkoušeli různé výtvarné techniky (kašírování, frotáž), pracovali s temperami, křídami, voskovkami, vyráběli masky, papírové skládanky, prováděli pokusy, luštili rébusy a hádanky. Často jsme také hráli hry, ať už pohybové, soutěživé, logické nebo didaktické. Občas děti uspořádaly „kino“, kdy jsme si pustili nějakou pohádku na DVD.
V odpoledních hodinách děti navštěvovaly nejrůznější kroužky, např. aerobik, angličtinu, fotbal, náboženství či keramiku. Po kroužcích se vracely zpět do družiny a opět 
se zapojily do společného programu. 

Podle ročního období a počasí jsme chodili do tělocvičny, na zahradu nebo na procházky do nedalekého okolí. V tělocvičně jsou kromě míčů k  dispozici i obruče, žíněnky
a lavičky, které jsme využívali při hrách, nebo si z nich stavěli opičí dráhu. 
Na školní zahradě jsme společně hráli honičky, soutěže, přetahovali se lanem nebo skákali do dálky. Děti si také mohly půjčit míče, švihadla, kuželky či pálky a zvolit
si vlastní hru.
Často jsme s dětmi navštěvovali prolézačky a to jak v Žabčicích, tak v Unkovicích. Oblíbeným cílem bylo také jezírko a rybník v Žabčicích, kde děti pozorovaly živočichy
a rostliny, které se zde vyskytují. 

V rámci družiny probíhala během školního roku motivační bodovací soutěž. Děti získávaly body za správné chování, za pomoc, úspěch při hrách či pečlivě vybarvené obrázky. V průběhu roku, proběhla tři kola tohoto bodování a nejšikovnější děti získaly odměny. 


Školní družina zajišťovala pro děti smysluplné využití volného času, nabízela jim řadu zájmových činností a také místo a čas pro odpočinek a relaxaci.


Akce v průběhu roku:
Podzim – 	sbírání kaštanů v parku a vyrábění kaštanových zvířátek
sbírání podzimních listů a jejich lisování
vyrábění dýní z papíru
povídání o sv. Martinovi a kreslení sv. Martina na koni
týden s Harrym Potterem – vyrábění sovy Hedviky, hledání Lorda Voldemorta
vyrábění hudebních nástrojů – štěrchátka
Zima - 		vystoupení na Vánočním představení v Lidovém domě
výroba adventního věnce
píšeme dopis Ježíškovi
		dramatizace příběhu o Třech králích
		bruslení na kluzišti
		výroba valentýnských přání
		výroba masek na karneval
		pohádkové soutěže
Jaro - 		výroba draka z brambor, sázení řeřichy
		vyrábění ozdob z březových proutků
		pozorování života v rybníce
		rej masek, bubnování
		odlitky ze sádry





Část II
Údaje o pracovnících školy


Ped. pracovníci

Pracovní zařazení, funkce
Úvazek
Kvalifikace, obor,
aprobace
Roků ped. praxe
1
Ředitelka školy
1,0
VŠ, učit.1.st., spec.ped.
18
2
Učitelka 
1,0
VŠ, uč.1.st.
26
3
Učitelka
1,0
VŠ, spec.ped.
28
4
Učitelka         
1,0
VŠ, učit.1.st..
24
5
Učitelka         
1,0
VŠ, učit.1.st.
7
6
Učitelka        
1,0
VŠ, spec.ped.
12
7
Učitelka         
0,13
VŠ, učit.pro ZŠ
1
8
Vychovatelka
0,8
VŠ, učit. Pro ZŠ
1

celkem
9,93


Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje :  

Celkově lze kvalifikovanost hodnotit velmi dobře.Učitelé mají kromě jedné, která má snížený pracovní úvazek, požadovanou kvalifikaci. 
Během září došlo k výměně pracovnice ŠD ( ve zkušební době). Na její místo a na výuku vlastivědy a pracovních činností k nám nastoupila absolventka MU, učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů, obor dějepis a občanská výchova.
Na škole je stabilizovaný pedagogický sbor, průměrný věk pedagogů je 37,8 let.
Odchody učitelů jsou výjimečné, nejčastěji na mateřskou dovolenou. 

Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.139/1997 Sb.
Celkový počet pedagogických pracovníků
6/6
100%
Z toho odborně a ped. způsobilých
6/6
100/100%

2.	Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2010/2011 nastoupili na školu: 1


3.   Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce    2010/2011 odešli ze školy: 0


5.	Nepedagogičtí pracovníci  :	5


6. 	Věkové složení učitelů

Učitelé
Věk
Muži
Ženy
do 35 let
0
3
35-50 let
0
4
nad 50 let
0
0
Pracující důchodci nepobírající důchod
0
0
Pracující důchodci pobírající důchod
0
0
Celkem
0
7
Rodičovská dovolená
0
2


7. 	Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Typ kurzu
Počet zúčastněných pracovníků
Koordinátor ŠVP
1
Specializační studium pro preventisty
1
Anglický jazyk 
1
ICT,smartboard,activboard
3
Kyberšikana
2
Peníze do škol
5
Celkem
13




DVPP
Dle Vyhlášky 317/2005 Sb.
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
0
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 
3
studium k  prohlubování odborné kvalifikace (průběžné vzdělávání)
10




8. Romský asistent: NE 
    Jiný asistent      :  NE





Část III.

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném  přijetí do školy


Zápis do školy se uskutečnil 24.1.2011.K zápisu se dostavilo celkem 29 dětí, z těchto pak prostřednictvím svých rodičů zažádalo o odklad 5 dětí 





Část IV.

Výsledky výchovy a vzdělávání

1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků – 1.pololetí
Ročník
Počet žáků
Prospělo s
 vyznamenání
Prospělo        bez (*)
Neprospělo bez (*)
Opakují
1.
19

19
0
0
0
2.
25

22
3
0
0
3.
21
21
0
0
0
4.
24
14
10
0
0
5.
29
17
12
0
0
Celkem za školu
118

93
25
0
0

 

      Celkové hodnocení a klasifikace žáků – 2.pololetí
Ročník
Počet žáků
Prospělo s
 vyznamenání
Prospělo        bez (*)
Neprospělo bez (*)
Opakují
1.
19

18
1
0
0
2.
25

18
7
0
0
3.
21
18
3
0
0
4.
24
13
11
0
0
5.
29
15
14
0
0
Celkem za školu
118

82
36
0
0

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 15.října


2.Snížený stupeň z chování – 1.pololetí
Stupeň chování
Počet
% z počtu všech žáků školy
2
1
0,8 %
3
0
0

Snížený stupeň z chování – 2.pololetí
Stupeň chování
Počet
% z počtu všech žáků školy
2

1,69 %
3
0
0


3.Celkový počet omluvených hodin na škole – 1.pololetí
   3 266, průměr na jednoho žáka: 27,30
   Neomluvených hodin na škole : 0

  Celkový počet omluvených hodin na škole – 2.pololetí
   6 152, průměr na jednoho žáka: 52,46
   Neomluvených hodin na škole : 0





4.Údaje o přijímacím řízení na školu, uvedenou v přihlášce na 1. místě
Školní rok 2009/2010
Gymnázia
SOŠ
SOU

4 leté studium
6 leté studium
8 leté studium


Počty žáků
přihlášených*
0
0%
0
0%
5
13%
0
0%
0
0%

přijatých**

%

%
4
10%
0
0%
0
0%
* 	% z počtu žáků příslušného ročníku
**	% z počtu žáků příslušného ročníku



Část IV .
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

     Ve školním roce 2010/2011 nebyla provedena kontrola ze strany ČŠI 




Část V
Rozhodnutí ředitele

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle §3 odst. 2  zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,ve znění pozdějších předpisů a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí

Rozhodnutí ředitele
Počet
Počet odvolání
O odkladu povinné školní docházky
6
0
O dodatečném odložení povinné školní docházky
0
0
Další dle §3, odst.2, zákona č.564/1990 Sb. v platném znění
0
0

Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2010/2011 :  29, přijatých 20
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2011/2012 :  30, přijatých 24





Část VI.
Další údaje o škole

	Mimoškolní činnost školy, zájmové kroužky

	Angličtina pro nejmenší, 2 kroužky
	keramika , 2 kroužky
	počítače
	aerobic 
	dyslektický
	taneční
	logopedický
	volejbal

fotbal



	Nepovinný předmět

	Náboženství


Kroužky při ZŠ

Název kroužku
Počet kroužků
Počet žáků
keramický
2
98
angličtina
2
40

taneční
1
26





aerobic
1
31
počítače
1
11
dyslektický
1
5
volejbal
1
25
fotbal
1
25


Náboženství   -   20



Akce školy 

Září
7.9.	Etická výchova,paní dr. Ludvíková,3.tř.
16.9.-25.11   	Plavecký kurz, 2.-3.tř.
20.9.	Plenární schůze KPŠ
27.9.	Den ředitelského volna
27.-29.9. 	Podzimní prázdniny

Říjen
6.10.   	FOCENÍ Vánoce
20.10.	5.třída knihovna Židlochovice

Listopad
9.11.	Divadlo radost, Rychlé šípy, 4.,5.tř.
24.11.		Fotbalový turnaj, 4.,5.třída

Prosinec
6.12.		Mikuláš
15.12.		Vánoční Akademie, Jarmark, LD
16.,17.12.		Betlém v Žabčicích
22.12.		Besídky ve třídách

Leden
5.1.		Lipka, 2.,3.třída
11.1.		Lipka, 4.,5.třída
	20.-28.1.	Chřipkové prázdniny


Únor
4.2.	Pololetní prázdniny
8.2.	Katonas
25.2.	Vybíjená Hrušovany

Březen
3.3.	Divadlo Radost, Guliver, 2. a 3.třída
10.3.	Knihovna Židlochovice, 2.třída
21.3.	Cvrček, Klokánek, 2.-5.třída,testování M
28.3.	Divadlo Kuk a Cuk
29.3.	Přehlídka škol-Židlochovice
31.3.	Tetiny, 1.třída

Duben
12.4.	Vietnam,Romské muzeum, 4.,5.třída
13.4.	McDonaldś Cup, 4.,5.třída
15.4. 	Šmoula, TV závody, Židlochovice,2.-5.tř.
5.-7.4.	Scio testy 5.třída- čj,m,všeob.
18.,20.4.	Scio testy, 5.třída-aj	
	18.-20.4.	Scio testy AJ

20.4.	Foto 
19.4.	McDonaldś Cup,1.-3.tř.
Květen
4.5.		Den Matek-LD
5.5.		Besip 4.tř.
9.-13. 5.		výlet Březová, 1. a 4.tř.
16.-20.5.		výlet Březová, 2.,3.,5.tř.
31.5.		Den dětí- výlet na hájenku

Červen
7.6.	Koncert ve škole, žesťové nástroje
6.6.	Vybíjená, okresní kolo
9.6.	Sociometrie třídy,2.tř.
9.6.	Preventivní program, drogová prevence
22.6.	Koupaliště Žabčice
24.6.	Výhon a Akátová věž,4.tř.
	29.6.	Přísnotice, sportovní dopoledne














Část VII.

Hospodaření  školy


Příjmy



Dotace
9 999 700

Tržby z obědů , školné
   907 996

Ostatní zisk
     32 415

Celkem
10 940 111
Náklady
Spotřeba materiálu,energie
2 690 248  

Mzdy a odvody
7 639 105

Ostatní náklady
  610 580

Celkem
10 939 933


Hospodářský výsledek
178.-Kč







Část VII.
Zhodnocení a závěr

Od letošního roku jsme začali vyučovat podle Školního vzdělávacího programu , Škola základ života v 1.-4. ročníku. V 5. ročníku posledním rokem vyučujeme podle ŠVP Základní škola.
Prioritou naší školy je kromě klasického všeobecného vzdělávání také výuka anglického jazyka. Ta je v ročnících, kde se zatím nevyučuje anglický jazyk, nabízena formou zájmového kroužku. V letošním roce se shledala opět  s obrovským zájmem. Z 19 žáků 1. ročníku, kroužek navštěvovalo 18 dětí, a z 25 dětí 2. ročníku- 22 dětí. Tím navážeme na kroužek angličtiny, který již třetím rokem nabízíme i v naší mateřské škole. Pro děti pak povinná výuka jazyka ve třetím ročníku již není neznámou, ale mají dobrý základ, který se dále rozvíjí.
V letošním roce jsme navázaly na loňský dyslektický kroužek, který vedla paní vychovatelka Bc. Jarmila Pírková Letos jej vedla speciální pedagožka Mgr. Michaela Kouřilová. Pracoval ráno před vyučováním . Zároveň na škole pracoval i dvakrát týdně logopedický kroužek, který vedla logopedka Mgr. Beata Forbergerová. Navštěvovali jej žáci 1.-3.ročníku. 

Důležitá je i u nás podpora zájmu žáků ve sportovních činnostech. U dívek je oblíbený kroužek aerobiku, u chlapců fotbalový kroužek. Od letošního roku nabízíme i volejbal, který u nás vede sportovní instruktorka z CVČ Pohořelice. Tento rok jsme i zahájili kroužek klasických tanců, který se shledal s obrovským zájmem u dětí, ale i jejich rodičů. Děti ukázaly již na vánoční akademii, co jde zvládnout za pár měsíců. Zároveň i školu reprezentovaly na různých tanečních soutěžích.
 A neposlední předností je i všemi velice oblíbený keramický kroužek, o který je tak velký zájem, že se děti musí po pololetích střídat. Bohužel letos již z různých důvodů nepracoval od 2. pololetí i kroužek keramiky pro dospělé občany Žabčic. 
Počítačový kroužek pro dospělé byl opět naplněn po obě pololetí školního roku.

Tento rok jsme organizovali dva 5-ti denní výlety, letos do Březové. První  se uskutečnil od 9.-13.května pro žáky 1. a 4. třídy, druhý od 16.-20.května pro žáky 2.,3. a 5. třídy.Výlety byly velice úspěšné. Celek se zúčastnilo výletů 99 žáků, což je 83% všech žáků školy.
 
Pracovní kolektiv školy je velice stabilní. Pouze začátkem roku jsme museli po vzájemné dohodě vyměnit vychovatelku ŠD a nastoupila k nám slečna Mgr. Sylva Petrová, která je absolventkou MU, Pedagogické fakulty- učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů ZŠ, obor OV-Dějepis. Tuto aprobaci jsme uvítaly a paní vychovatelka pracuje i jako učitelka a vyučuje dějepisnou část vlastivědy.

V tomto roce jsme v  Lidovém domě v Žabčicích uvedli dvě školní představení, první před vánocemi s názvem Dárek pro Jeane a Tonyho,  které bylo spojená s Jarmarkem a veškerý výtěžek jde na další rok adopce naší holčičky a chlapce. Druhé představení bylo věnováno maminkám a babičkám.




































Prevence sociálně patologických jevů


Specifická primární prevence sociálně patologických jevů byla ve velké míře aplikována v běžné školní výuce v rámci učebních předmětů: 


Výchova ke zdraví
Morální rozvoj
řešení neshod, konfliktů, nácvik přiměřeného způsobu komunikace a chování mezi vrstevníky
Podpora zdraví a její formy-prevence a intervence
odpovědnost jedince za zdraví
Rizika ohrožující zdraví
Osobnostní a sociální rozvoj
seberegulace a sebeorganizace činností a chování -  cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací
cvičení sebekontroly, sebeovládání
Zdravý způsob života a péče o zdraví
odpovědnost jedince za zdraví-poruchy příjmu potravy
ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy
hepatitida, HIV/AIDS,
Dopravní výchova
prevence nehodovosti
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi
pohyb v rizikovém prostředí
konfliktní a krizové situace

Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
práva a povinnosti občanů, aktivita občanů, převzetí zodpovědnosti za své postoje a činy
školní řád, práva a povinnosti žáků 
možnosti uplatnění svého návrhu, připomínky demokratickou cestou
zásady komunikace - komunikační cvičení

zákon o rodině, trestní zákon, trestní odpovědnost
využívání služeb pomáhajících organizací v krizových situacích
plánování volného času
společenské normy a pravidla, základy společenského chování
řešit neshody, konflikt
mezilidská komunikace základní pravidla chování
úcta k člověku, ohleduplnost, tolerance 
kamarádství, přátelství
rozlišuje vhodné a nevhodné způsoby využití volného času
projev vandalismu, vztahy ve škole, ve třídě

biologie člověka
Tělesná výchova
význam pohybu pro zdraví – pohybový režim, pohybové aktivity, rekreační sport – motivace pro sport v rodině, v zájmových kroužcích ve škole i sportovních oddílech v místě bydliště 
zdravotní a psychosociální rizika zneužívání návykových látek, patologického hráčství, závislost na počítačích, pohyb v rizikovém prostředí – party, trestná činnost
pravidla silničního provozu pro chodce, cyklisty
vhodná a nevhodná cvičení, vhodné a nevhodné prostředí pro pohybové aktivity
záchrana a dopomoc
tolerance k druhým, k jejich předpokladům i postižení
vztah ke sportu, zásady jednání a chování


Doprovodné aktivity ve vhodně zvolených vyučovacích hodinách v průběhu školního roku v rámci prevence rizikového chování:

Kyberšikana-pro žáky 4. a 5.třídy
	BESIP


1. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole 		       			
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Prevence sociálně patologických jevů je zejména zaměřena na podpoře mimoškolní činnosti dětí, ať pořádané školou nebo jinými organizacemi. Například kroužek hasičů, cvičení Sokola, fotbal, atletika, LŠU, knihovna apod.

Všichni pedagogičtí zaměstnanci se snaží nenásilnou formou upozorňovat na nebezpečí SPJ i formou přednášek se specialisty.










V Žabčicích  dne     8.9.2011                                          Mgr. Kateřina Svobodová
                                                                                                    ředitelka školy

