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VÝROČNÍ   ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  ŠKOLY
Školní  rok  2013/2014






























V Žabčicích dne  19.9.2014
Č.j. : 147/2014
Schváleno Školskou radou dne 14.10.2014


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 : 
 Základní škola- 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
                                    www.skolazabcice.cz


B)

Školní rok 2013/2014
Počet tříd
Počet ročníků
Počet žáků
Průměrný počet žáků na třídu
Neúplné ZŠ
5
5
114
22,8



   C)

     Celkový počet žáků v 1.ročníku:  18
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu : 19




D)

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



      E)

	Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.

Název zvoleného vzdělávacího programu
Číslo jednací
V ročníku
ŠVP - Škola základ života
133/2008, od 1.9.2007
1.-5.



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
88
9
0
Doplňková činnost- svačiny
1
22
0
0


      Počet pracovníků školní jídelny k 15.10.2013
Fyzické osoby
3
Přepočtení na plně zaměstnané
2,375




      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 za školní rok 2013/2014

Ve školním roce 2013/2014 fungovalo při ZŠ a MŠ Žabčice jedno oddělení školní družiny.
Školní družinu navštěvovalo celkem 30 dětí a to z 1.,2. a 3. třídy, čímž byla naplněna celková kapacita ŠD.
K činnosti školní družiny bylo využito místnosti ŠD, sportovní haly, školní zahrada, dětská a fotbalová
hřiště v obci, školní keramická dílna.

Činnost školní družiny:
          Činnost odpočinková:
	Společné povídání s dětmi, věnované danému tématu (dle ŠVP vypracovaného pro ŠD)

Relaxační, odpočinkové techniky
Tvořivé činnosti
Četba (pohádky, příběhy na pokračování)- zpětná vazba dětí
Hry zaměřené na rozvoj intelektu- paměťové hry, vědomostní hry
Hry zaměřené na psychosociální rozvoj osobnosti – hry převzaté z dramatické výchovy
Zpěv oblíbených písní
Poslech CD, hudba pohádky


Rekreační a zájmová činnost:
	Sportovní aktivity ve školní sportovní hale a venku

Vycházky spojené s poznáváním obce a  okolí
Návštěva zimní ledové plochy
Společné sportovní a jiné hry pro pobyt venku


       Kreativní činnost:
	Ve školní družině jsme také vyzkoušely spoustu možností a kreativních nápadů. Děti povětšinou tyto činnosti baví a přispívají k jejich rozvoji fantazie a tvořivosti. Vyzkoušely jsme různé výtvarné techniky, práci s barvami, zapíjení barev, frotáže koláže. Děti si mohli vyrobit magnetky, ozdobné kolíčky, dárky pro maminky pracovat s přírodninami s recyklovatelným materiálem a podobně. Vytvořené výrobky zdobily prostory naší školy.


Akce pořádané školní družinou ve školním roce 2013/2014
	Celoškolní soutěž o výrobek z recyklovatelných materiálů

Vyhodnocení soutěže
Příprava na vánoční vystoupení
Vánoční vystoupení
Zimní  (vánoční) tvořivá dílna
Jarní (velikonoční) tvořivá dílna
Vánoční rozdávání dárků
Družinová olympiáda (sportovní)
Družinová olympiáda (vědomostní)
Beseda s panem farářem – vánoce, velikonoce
Návštěva místní knihovny
Piknik v přírodě



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.
21
2
Učitelka 
1,0
VŠ, uč.1.st.
28
3
Učitelka
1,0
VŠ, spec.ped.
29
4
Učitelka         
1,0
VŠ, učit.1.st..
25
5
Učitelka         
1,0
VŠ, učit.1.st.
3
6
Učitelka        
1,0
VŠ, spec.ped.
17
7
Učitelka         
0,13
VOŠ
8
8
Vychovatelka
0,8
VOŠ
11

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. 
Na škole je stabilizovaný pedagogický sbor, průměrný věk pedagogů je 40,1 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 2013/2014 nastoupili na školu: 0


3.   Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce    2013/2014 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
1


7. 	Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy

Typ kurzu
Počet zúčastněných pracovníků
Náprava SPU
1
Stížnosti šetřené ČŠI
1
Komunitní kruh
1
Dramatická výchova
1
Matody a formy vedoucí ke čtenářské gramotnosti
1
Metodika čtení SFUMATO,lektorské dovednosti
4
Edukativně stimulační skupinky
2
Workshop-stimulace předškolního dítěte
2
ICT-programy pro 1.stupeň
1
Práce s diferencovanou třídou
1
Zásady práce s dítětem ADHD (ADD) 1. a 2.část
2
Role školního speciálního pedagoga
1
Školní poradenské pracoviště
2
Nový občanský zákoník
1
Studium pro výchovné poradce
1
Celkem
22




DVPP
Dle Vyhlášky 317/2005 Sb.
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
0
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 
1
studium k  prohlubování odborné kvalifikace (průběžné vzdělávání)
21




8. Romský asistent        : NE 
    Asistent pedagoga     :  ANO, 2x



Část III.

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


Zápis do školy se uskutečnil 27.1.2014.K zápisu se dostavilo celkem 29 dětí, z těchto pak prostřednictvím svých rodičů zažádalo o odklad 4 děti a 2 děti přestoupily na jinou základní školu.



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.
18
17
1
0
0
2.
24
23
1
0
0
3.
22
20
2
0
0
4.
20
10
10
0
0
5.
30
21
9
0
0
Celkem za školu
114

91
23
0
0

 

      Celkové hodnocení a klasifikace žáků – 2.pololetí
Ročník
Počet žáků
Prospělo s
 vyznamenání
Prospělo        bez (*)
Neprospělo bez (*)
Opakují
1.
18
17
1
0
0
2.
24
24
0
0
0
3.
22
20
1
1
1
4.
20
11
9
0
0
5.
30
19
11
0
0
Celkem za školu
114

91
22
1
1

*) 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
0
0
3
0
0

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


3.Celkový počet omluvených hodin na škole – 1.pololetí
3 694, průměr na jednoho žáka: 32,4
   Neomluvených hodin na škole : 0

  Celkový počet omluvených hodin na škole – 2.pololetí
   4 672, průměr na jednoho žáka: 40,98
   Neomluvených hodin na škole : 0

4.Údaje o přijímacím řízení na školu, uvedenou v přihlášce na 1. místě
Školní rok 2013/2014
Gymnázia
SOŠ
SOU

4 leté studium
6 leté studium
8 leté studium


Počty žáků
přihlášených*
0
0%
0
0%
8
26%
0
0%
0
0%

přijatých**

%

%
7
23%
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  2013/2014 byla provedena ze strany ČŠI kontrola na podnět.



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
11
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 2013/2014 :  29, do 1. třídy nastoupilo 18 žáků.
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2014/2015 :  29, do 1. třídy nastoupilo 22 žáků.



Část VI.
Další údaje o škole

Mimoškolní činnost školy, zájmové kroužky
	Angličtina pro nejmenší, 2 kroužky
	Keramika, děti, 2 kroužky
	Keramika, dospělí
	Informatika pro děti
	Aerobic 
	Dyslektický
	Pěvecký
	Taneční
	Sportovní
	Fotbal
	Florbal

Němčina pro děti
Flétna




Akce školy

1.pololetí

4.9.		Dravci
16.9.		plenární schůze-TS
19.9.		Foto prvňáci
11.10.		Foto vánoce
29.,30.10. Podzimní prázdniny
11.11.		ŘV
13.11.		Lipka 1.,2.tř.
13.11.		Antrophos 4.tř.
18.11.		2.PP+TS
27.11		Fotbal 4.,5.tř.
1.12.		Rozsvěcení vánočního stromu
4.12.		Florbal 4.,5.tř.
5.12.		Mikuláš
5.12.		školní vánoční dílny
18.12.		Akademie + Jarmark


     2. pololetí

11.2.		Klima třídy 3.,5.třída
17.-21.2.	Jarní prázdniny
27.2.		Zahájení plaveckého výcviku
28.2.		Vybíjená Hrušovany
3.3.		Lipka 3.,4.tř.
4.3.		Lipka 5.tř.
7.3.		Školní kolo recitační soutěže
13.3.		Šetření stížnosti ČŠI
20.3.		Recitační soutěž v Židlochovicích
29.3.		Fire Dance
14.4.		Fotografování
16.4.		Velikonoční koncert
25.4.		Den Země
28.4.		Besip 4.tř.
29.4.		PPP – Preventivní program 2.,4.tř.
13.5.		návštěva žáků 5.tř. v ZŠ Židlochovice
19.5.		Hry bez Hranic, Pohořelice
20,23.5.	Návštěva ŠPS Žabčice, 1.,2.tř.
26.5.		Zubní prevence, 1.-5.tř.
27.5.		Školní výlet Permonium, 3.-5.tř.
3.6.		Hájenka- MDD
10.6.		Olympiáda ve Velkých Němčicích
13.6.		Kamion, bezpečnost na silnici, 1.-4.tř.


Část VII.
Hospodaření  školy


Příjmy



Dotace
10 398 850

Výnosy z prodeje služeb, hlavní činnost
   1 173 807

Výnosy z prodeje služeb, hospodářská činnost
67 913

Ostatní výnosy z činnosti
25 226

Úroky
137

Celkem
11 594 711
Náklady
Energie
1 238 235

Mzdy a odvody, hlavní činnost
8 335 087

Mzdy a odvody, hospodářská činnost
20 389

Spotřeba materiálu, hlavní činnost
1 212 746

Spotřeba materiálu, hospodářská činnost
1 238 235

Opravy a udržování
106 789

Cestovné
4 355

Ostatní služby
362 728

Odpisy dlouhodobého majetku
117 818

Náklady z drobného dlouhodobého majetku
161 515

Ostatní náklady z činnosti
4 280

Celkem
11 543 554


Hospodářský výsledek, hlavní činnost
54 467 Kč
Hospodářský výsledek, hospodářská činnost
 6 114  Kč

Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013 :
Příděl do fondu odměn			12 116 Kč
Příděl do fondu rezervního		48 464 Kč


Část VIII.
Zhodnocení a závěr

Tento školní rok jsme se postupně připravovali na další školní rok, kdy od září bude na naší škole pracovat Školní poradenské pracoviště. Velkou výhodou je naše personální obsazení, kdy ze 7 učitelek mají 3 vzdělání pro speciální školství. Dalším požadavkem je vzdělání výchovného poradce. Ten již od září 2013 studuje na Filozofické fakultě MU.
Ve 2. a ve 3.třídě pracovaly se žáky i asistentky pedagoga. Ty pracovaly nejen s integrovaným žákem, ale pomáhaly i jiným žákům. V dalším roce dojde k personální změně a výměně asistentů pedagoga. Ten bude pracovat v 1. třídě a ve 4.třídě. Pro děti se SPU máme dyslektický kroužek, děti s logopedickou vadou mohou navštěvovat kroužek logopedie. Ten tento školní rok ale nepracoval.

Důležitá je i u nás podpora zájmu žáků ve sportovních činnostech. U dívek je oblíbený kroužek aerobiku. U chlapců fotbalový kroužek. Před turnaji nabízíme i kroužek vybíjené. Dalším rokem pracoval i sportovní kroužek, který u nás vede sportovní instruktorka z CVČ Pohořelice. V tomto školním roce jsme zahájili i činnost kroužku florbalu, o který je zájem velký, bohužel často chybí u dětí vytrvalost. Kroužek taneční vystřídal kroužek pěvecký.
Slečna Horníčková nám letos vypomohla s nabídkou kroužků němčiny, hry na flétnu a kroužkem tanečním.
Jako roky předešlé i letos pracoval na plné obrátky kroužek keramiky pro mladší a pro starší. 
 
Tento rok jsme organizovali pro žáky 1. a 2. třídy výlet na Brněnskou přehradu, ti starší (3.-5.třída) jeli do Oslavan, kde absolvovali zábavně-naučný program Permonium. Oba výlety se vydařily. 
 
V tomto roce jsme v  Lidovém domě v Žabčicích uvedli pouze jedno školní představení, vánoční s jarmarkem . I letos jsme byli nuceni vybírat i za vstupné, abychom měli na adopci našich dvou dětí. Adopce činí za obě děti celkem 14 700 Kč, vystoupením děti vydělaly 
16 813 Kč. Z peněz zaplatíme adopci a také dárky, které dětem v průběhu roku posíláme.


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     19.9.2014                                          Mgr. Kateřina Svobodová
                                                                                                    ředitelka školy

