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Část  I.     Základní charakteristika školy

    A)

Základní škola a Mateřská škola Žabčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
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 2015/2016
Počet tříd
Počet ročníků
Počet žáků
Průměrný počet žáků na třídu
Neúplné ZŠ
5
5
104
20,8



   C)

     Celkový počet žáků v 1.ročníku:  19
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu : 17,3




D)

	Rada školy zřízená dle §17a, odst.1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění 
      Předseda :  Iveta Jeřábková (za rodiče)
      Členové   : Mgr. Jana Hochmannová (za zřizovatele)
                        Lenka Šuléřová, DiS. (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
90
10
0
Doplňková činnost- svačiny
0
0
0
0


      Počet pracovníků školní jídelny k 15.10.2015
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.: 0,98











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.
23
2
Učitelka 
1,0
VŠ, uč.1.st.
30
3
Učitelka
1,0
VŠ, spec.ped.
31
4
Učitelka         
1,0
VŠ, učit.1.st..
27
5
Učitelka         
1,0
VŠ, učit.1.st.
5
6
Učitelka        
1,0
VŠ, spec.ped.
19
7
Vychovatelka
0,9
VOŠ
13
8
Asistentka pedagoga
0,5
SŠ
3
9
Školní psycholog
0,2
VŠ
1

celkem
7,6



Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje :  

Celkově lze kvalifikovanost hodnotit výborně. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní.
Na škole je stabilizovaný pedagogický sbor, průměrný věk pedagogů je 41 let.
Odchody učitelů jsou výjimečné, nejčastěji na mateřskou dovolenou. 
Na naší škole jsme od září 2015 do března 2016 ještě zaměstnávali další dvě asistentky pedagoga. Bohužel sourozenci s IVP se k 1.3.2016 odstěhovali, a tak asistentky musely být propuštěny.



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 2015/2016 nastoupili na školu: 1

3.   Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce    2015/2016 odešli ze školy: 0

4.	Nepedagogičtí pracovníci  :	5

5. 	Věkové složení učitelů

Učitelé
Věk
Muži
Ženy
do 35 let
0
2
35-50 let
0
5
nad 50 let
0
2
Pracující důchodci nepobírající důchod
0
0
Pracující důchodci pobírající důchod
0
0
Celkem
0
9
Rodičovská dovolená
0
0


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

Typ kurzu
Počet zúčastněných pracovníků
SFUMATO
2
Soulad ŠVP s RVP ZV
1
Plán pedagogické podpory
1
Školení management
5




DVPP
Dle Vyhlášky 317/2005 Sb.
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
0
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 
0
studium k  prohlubování odborné kvalifikace (průběžné vzdělávání)
9




7. Romský asistent        : NE 
    Asistent pedagoga     :  ANO, 3x v 1.pololetí, 1x ve 2.pololetí



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


Zápis do školy se uskutečnil 25.1.2016. K zápisu se dostavilo celkem 28 dětí, z těchto se pak 2 děti odstěhovaly a 2 děti  prostřednictvím svých rodičů zažádaly o odklad povinné školní docházky.

Část IV.     Výsledky výchovy a vzdělávání

1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků – 1.pololetí
Ročník
Počet žáků
Prospělo s
 vyznamenání
Prospělo        bez (*)
Neprospělo bez (*)
1.
19
19
0
0
2.
23
23
0
0
3.
18
16
2
0
4.
24
16
8
0
5.
22
15
7
0
Celkem za školu
106

89
17
0

       Celkové hodnocení a klasifikace žáků – 2.pololetí

Ročník
Počet žáků
Prospělo s
 vyznamenání
Prospělo        bez (*)
Neprospělo bez (*)
Průměrný prospěch
1.
19
18
1
0
1,098
2.
23
21
2
0
1,112
3.
18
14
3
1
1,354
4.
23
10
13
0
1,517
5.
21
13
8
0
1,419
Celkem za školu
104
76
27
1
1,3

*) 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
1
0,9
3
0
0


3.Celkový počet omluvených hodin na škole – 1.pololetí
   2 792, průměr na jednoho žáka: 	26,34
   Neomluvených hodin na škole : 	0

  Celkový počet omluvených hodin na škole – 2.pololetí
   průměr na jednoho žáka: 			37,33
   Neomluvených hodin na škole : 	0

4.Údaje o přijímacím řízení na školu, uvedenou v přihlášce na 1. místě
Školní rok 2015/2016
Gymnázia
SOŠ
SOU

4 leté studium
6 leté studium
8 leté studium


Počty žáků
přihlášených*
0
0%
0
0%
3
14%
0
0%
0
0%

přijatých**

%

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

Část V.     Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

     Ve školním roce  2015/2016 nebyla provedena kontrola ze strany ČŠI.



Část VI.     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
2
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 2015/2016 :  24, do 1. třídy nastoupilo 20 žáků.
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2016/2017 :  28, do 1. třídy nastoupí  24  žáků.



Část VII.     Další údaje o škole

Školní poradenské pracoviště – zpráva školního psychologa
Ve školním roce 2015/2016 působí na ZŠ a MŠ Žabčice na jeden den v týdnu školní psycholog Mgr. Petra Daňsová. Školní psycholog působí v rámci školního poradenského pracoviště, své služby nabízí žákům základní i mateřské školy, jejich rodičům i pedagogům. Do řešené problematiky spadají jak výukové a výchovné, tak osobní či rodinné obtíže.
	V prvním pololetí byla v prvních třídách psychologem provedena depistáž zaměřená na zmapování jednotlivých dílčích funkcí potřebných pro správné osvojování čtení, psaní a počítání. Na doporučení pedagoga byly vyšetřeny děti s podezřením na možné ohrožení školním neúspěchem. Na základě provedených vyšetření byly zhotoveny zprávy s popisem jak silných, tak oslabených funkcí, byl navázán kontakt s rodiči a byla jim předána doporučení, jak jednotlivé oblasti procvičovat. Tato doporučení dostali rodiče rovněž písemnou formou ve formě psychologické zprávy. Se souhlasem rodičů byl spraven o výsledcích pedagog, aby mohl svou činností dítě ve třídě podpořit. V případě vážnějších potíží byla rodičům dána doporučení na komplexní vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně. Na začátku roku proběhla rovněž přednáška pro rodiče zaměřená na možnosti pomoci prvňáčkům s přípravou do školy. Tato činnost má za cíl včasné odhalení nedostatečně rozvinutých schopností a dovedností, které jsou potřebné pro zvládání trivia, což může napomoci prevenci školního neúspěchu.
	Ve druhé třídě byla na doporučení pedagoga provedena vyšetření dětí zaměřená na vznikající poruchou učení a v návaznosti na něj byla rodičům dána doporučení, případně byli odesláni do Pedagogicko-psychologické poradny ke komplexní diagnostice.
Ve druhém pololetí se psycholog účastnil zápisu dětí do prvních tříd, pro rodiče vytvořil letáčky informující o školní zralosti a poskytl konzultace se zaměřením na problematiku školní zralosti. 
Psycholog pracuje rovněž jednorázově i pravidelně s žáky při individuálních konzultacích zaměřených na podporu se začleněním do kolektivu, zvládáním osobních či rodinných potíží či výukových obtíží. Spolupráce s dětmi je zároveň doprovázena konzultacemi s rodiči, ať už jednorázovými, či opakovanými. Konzultace jsou rodičům poskytovány rovněž z různých důvodů, nejčastěji se tyto důvody týkaly rodinných a výukových obtíží. V průběhu školního roku bylo v dlouhodobé péči psychologa (s frekvencí setkávání 1x týdně nebo 1x za 14 dní) celkem 7 dětí, krátkodobá pomoc byla poskytnuta dalším dětem napříč jednotlivými ročníky. Psycholog se rovněž účastní výchovných komisí a zaměřuje se na práci s žáky, kteří se dopustili přestupku proti školnímu řádu. Školní psycholog poskytoval poradenství rodičům žáků, nejčastěji se jednalo o výchovné obtíže dětí.
Kromě individuální práce s dětmi a jejich rodiči byla psychologem realizována také skupinová práce se třídním kolektivem. Psycholog provedl diagnostiku vztahů ve 2. a 3. třídě, ve 3. třídě následně navázal prací s třídním kolektivem s cílem zlepšení vztahů mezi dětmi. Dále psycholog pracoval se třídami v specifických programech (Co je a co není žalování, Jak si najít kamaráda) a prováděl krizovou intervenci v případě závažné události, která se třídního kolektivu týkala.
	Školní psycholog je k dispozici rovněž pro MŠ Žabčice. Zde proběhlo několik náslechů se zaměřením na vývojové potíže dítěte, na které byla navázána konzultace s rodiči a doporučení na další odborníky i na možnosti podpory dítěte. Rovněž byly provedeny konzultace s pedagogy.
	Školní psycholog rovněž spolupracuje s dalšími institucemi jako je OSPOD, PPP či SVP a zprostředkovává komunikaci mezi těmito institucemi, pedagogy a rodiči.
Mgr. Petra Daňsová
 

Hodnocení činnosti školní družiny za školní rok 2015/2016
Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo školní družinu celkem 30 dětí z 1.a 2.třídy, čímž byla naplněna kapacita školní družiny. V tomto školním roce navštěvovalo družinu 15 dětí z 1,třídy a 15 dětí z 2.třídy.
Stejně jako v minulých letech byla činnost družiny rozdělena na ranní a odpolední. Činnost ranní družiny probíhala vždy od 6:45 hod do 7:45 hod. V tomto čase se děti mohli věnovat činnostem jako je příprava na vyučování , zahrát si stolní hry, kreslit, číst, prohlížet časopisy apod.
Odpolední družina začínala vždy po obědě – v čase od 11:40 hod. do 16:00 hod. Každý den jsme začínali odpočinkovou činností na koberci, kdy děti mohly využít možnosti k relaxaci a pohodovému odpočinku po dopoledni  stráveném ve školních lavicích a zároveň se „naladily“ na čas ve školní družině. Na koberci v kroužku jsme si povídali, četli, hráli jednoduché a oblíbené hry.
Většina aktivit byla přizpůsobena ŠVP pro naši ŠD.
V tomto školním roce jsme s dětmi zopakovali oblíbené sbírání knoflíků, které si děti mohly v průběhu celého školního roku nastřádat za plnění úkolů, ale také pomoc, snahu , hezké chování. Na konci školního roku se knoflíky „proměnily“ na družinové penízky - Družiňáky a děti si za ně mohly něco pořídit na družinovém jarmarku.
Stejně jako v minulých letech byl družinový režim dál vymezen na čas věnovaný volné hře a kreativnímu tvoření. Cílem bylo, aby si každé dítě mohlo vybrat a najít svůj prostor v činnostech, které ho zajímají, baví.(Nabídka projektů pro práci s dětmi je díky internetovým portálům pestrá a inspirativní.). Děti se tak během času stráveného ve školní družině mohly seznámit s řadou zajímavých činností .
Zkoušeli jsem například vyrábět razítka z různých materiálů, hrát hry typické pro jiné země, vyrábět si vlastní hry apod.
Mimo jiné měly děti možnost vyzkoušet si práci v keramické dílně, kterou disponuje naše škola.
V zimních měsících jsme využívali možnosti návštěvy školní sportovní haly, kde si děti mohly vyzkoušet míčové hry, švihadla, kruhy zacvičit si na žíněnkách apod. V teplejších měsících jsme pro tyto účely jako každý rok využívali školní zahradu.
Veškeré činnosti ve školní družině směřovaly k upevnění kamarádských vztahů mezi dětmi a jejich správnému psychosociálnímu rozvoji.
Lenka Šuléřová, DiS.

Sportovní činnost dětí ve školním roce 2015-2016

Všechno začíná pravidelnými dvěmi hodinami tělocviku  strávených v hale nebo 
na travnatém hřišti za školou. Zde se děti učí pohybové dovednosti a další sportovní činnosti.
Mimo tento základ existuje celá řada sportovních aktivit navíc.
V prvé řadě pro kluky je zde možnost vícekrát týdně trénovat a hrát fotbal na hřišti Sokola a v zimě ve sportovní hale. 
Naše škola 25.11. 2015 uspořádala již 10. ročník fotbalový turnaj pro školy z okolí. Vyhrála škola z Pohořelic, my jsme obsadili skvělé druhé místo. 
Naši žáci jsou nedílnou součástí mužstev mladší a starší přípravky Sokola Žabčice. Nevynechali jsme ani zimní halovou ligu, kterou jsme hráli  již po  7. v řadě. Na jaře vrcholila fotbalová mánie spolupořádáním celorepublikového turnaje Mc Donald´s  Cupu , jehož 19. ročník pro nás skončil v okrskovém kole: mladší 3. místo a starší 4. místo.
Druhým oblíbeným sportem u chlapců je florbal. Do kroužku se během roku zapojilo 25 dětí. Odehráli jsme pár přátelských zápasů. Uspořádali jsme u nás,,Vánoční turnaj“ 3.12.2015 za účasti 6. mužstev a vybojovali třetí příčku. Spolu s florbalovými kroužky z Vranovic, z Přibic a z Vlasatic jsme domluvili a uvedli v život tzv. Sousedskou ligu. Utkání se odehrála převážně u nás v hale a 1x ve Vranovcích. Vítězem a držitelem putovního poháru se stala naše škola, která i pohár turnaji věnovala.
Další dlouhodobě oblíbenou činností v naší škole je vybíjená. Přes počáteční nešikovnost děti se ve hře  s míčem se zlepšily až po soutěži mezi družstvy z 4. třídy a 5. třídy. Dne 19.2. 2016 nás čekal turnaj v Hrušovanech. Letos nám nepřál los. První zápas jsme prohráli s pozdějším vítězem jen těsně. Ostatní zápasy jsme v pohodě vyhráli a  skončili na třetím místě. Další turnaj nás čekal 13.4. 2016 v Pohořelicích. Zde ve větší konkurenci naše síly stačily jen na 4. místo.
Několik šikovných děti se průběžně věnovalo atletice zaměřené především na běh, skok do dálky a hod míčkem. 18.5. 2016 jsme se zúčastnili ,,Atletického trojboje“ pořádaného ZŠ Židlochovice na jejich novém stadionu. V jednotlivých kategoriích zvítězili Vlček Jakub,Krejčí Dominik a Vetešková Sandra. Celkově družstvo obsadilo vynikající druhé místo.
Pro dívky zde funguje aerobní kroužek pod vedením p. uč. Flajšingerové.  Nejmenší dívky cvičila p. as. Zajícová.
Taneční kroužek navštěvovali dívky i chlapci. Pod vedením p. uč. Mašterové se naučili několika tancům, které prezentovali na ,,Vánoční akademii“  ,  na ,,Fire Dance“ a pro seniory v DPS.
V druhém pololetí žáci 2. a 3. třídy jezdili do bazénu v Blučině, kde se zlepšovali v plavání.  
Pavel Procházka


Vyhodnocení MPP pro školní rok 2015/2016

I v letošním školním roce jsme pokračovali v úsilí o vytvoření otevřené školy s demokratickým klimatem, tj. demokratických vztahů, principů a hodnot v každodenním životě žáků. Zaměřili jsme se proto systematicky na vztahy mezi žáky a učiteli, i mezi žáky navzájem.
Minimální preventivní program pro šk. rok 2015/16 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností na MPP předcházejících školních roků. Byl zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. 
Vycházel z pokynu MŠMT, č. j.: 1454/2000-51, který do prevence rizikového chování zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus. Při jeho tvorbě byla brána na zřetel také Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2009-12. 
 V rámci MPP byl kladen důraz na pozitivní ovlivňování klimatu školy (s minimem kázeňských problémů žáků ve škole i mimo školu), komunikaci, kooperaci a zdravý životní styl. Základním předpokladem k jeho účinnosti bylo aktivní zapojení všech žáků třídy.
Nejen na začátku, ale i během školního roku se snažíme na základě monitoringu o zmapování tendencí třídy a následnou práci s třídními kolektivy a skupinami žáků. Využíváme k tomu řadu psychosociálních her, které jsou zaměřeny na komunikaci, naslouchání, vztahy, zařazení do skupiny, kontakt, přátelství, sebeúctu a sebevědomí, důvěru, soucit, práci s emocemi, hry na uvolnění napětí, potlačení agrese, umění spolupráce, na zažití úspěchu pro každého, řešení problémů aj. 
Naše škola také dlouhodobě spolupracuje i s dalšími vnějšími subjekty (např. s PPP Brno,  Spondea, Policie ČR) 
  
Hodnocení činnosti 
  
Přehled aktivit v rámci primární prevence 
 
Během celého školního roku je žákům 1 x za 14 dní poskytováno „Ovoce do škol“.
Také všechny třídy prošly ekologickými programy, které pro naší školu uskutečnil ekologický spolek Písečník Brno.
Žáci 4. a 5. třídy absolvovali program Bezpečí na internetu  a  BESIP  ve spolupráci s Policií ČR .
5. ročník navštívil Planetárium Brno a žáci 4. ročníku ANTHROPOS – Nezrozený život 
Na podzim se uskutečnily turnaje ve fotbalu a florbalu, které pořádala naše škola. 
Na každoročním vánočním Jarmarku s vystoupením pro rodiče se opět vybrala potřebná částka na Adopci  na dálku. 
Vybraní žáci se účastnili programu v planetáriu na téma Astronaut.
 Den ZEMĚ – environmentální program pro celou školu. 
Všechny ročníky navštívily Knihovnu v Židlochovicích s besedou. 
Žáci  všech  ročníků jeli na školní výlet na hrad Veveří spojený s plavbou po brněnské přehradě.. 
Naše škola pořádala Sportovní atletický trojboj pro žáky školy. 
Během 2. pololetí se spousta žáků naší školy účastnila sportovních soutěží organizovaných jinými školami. 
 
  
Během tohoto školního roku nebyly na škole evidovány projevy rizikového chování. Ve spolupráci se školním psychologem jsme ve třídách vytvářeli příjemné a kamarádské prostředí.  
Mgr. Michaela Kouřilová, ŠMP


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.




Mimoškolní činnost školy, zájmové kroužky

	Angličtina pro nejmenší, 2 kroužky
	Keramika, děti, 2 kroužky
	Keramika, dospělí
	Výtvarný kroužek
	Aerobic 
	Čtenářská gramotnost, 2 kroužky
	Doučovací kroužky – AJ, ČJ, M, 3 kroužky
	Taneční
	Sportovní
	Fotbal
	Florbal



Akce školy

1.pololetí

10.9.		Antropos, 4.tř..
17.9.		BESIP 4.,5.tř.
24.9.		EKO 5.tř.
9.10.		Hospodářská výstava
9.10.		ukončení projektu – Pomoc zvířátkům v útulcích
27.10.		Bezpečí na internetu 4.,5.třída
4.11.		Hvězdárna, 5.třída
12.11.		EKO 3.tř.
13.11.		EKO 1.tř.
	25.11.		fotbal
3.12.		florbal
4.12.		Mikuláš
16.12.		Jarmark a Akademie v LD
17.12.		EKO 4.tř.
21.1.		MŠ v ZŠ
28.1.		Vysvědčení 1.polololetí
29.1.		Pololetní prázdniny


     2. pololetí


18.2.		EKO 2.tř.
29.2.-4.3.	Jarní prázdniny
17.3.		Planetárium – vybraní žáci
18.3.		Cvrček, Klokánek
24.-25.3.	Velikonoční prázdniny
29.3.		EKO 3.tř.
5.4.		Dravci Zayferus
13.4.		Vybíjená Pohořelice
22.4.		Den Země
26.4.		Mc´Donald mladší
29.4.		Výstava Myslivci
3.5.		Mc´Donald starší
5.5.		vystoupení tanečního kroužku v DPS
9.5.		Hry bez hranic
12.5.		fotografování
17.5.		Knihovna Židlochovice 3.třída¨
18.5.		Atletika Židlochovice
18.5.		5.třída divadlo Brno
24.5.		Knihovna Židlochovice 4.třída
27.5.		návštěva 1.třídy – statek Žabčice
31.5.		Knihovna Židlochovice 5.třída
2.6.		Knihovna Židlochovice 2.třída
3.6.		Den dětí
7.6.		Školní výlet hrad Veveří
	16.6.		Knihovna Židlochovice 1.třída
20.5.		EKO – Elektřina 1.třída
	21 a 22.6.vybíjená 4. a 5.třída
23.6.	koupaliště Žabčice, celá škola

28.6.        Atletika- celá škola
30.6.		Vysvědčení



Část VIII.     Hospodaření  školy – rok 2015






1) Příjmy ( v Kč)


Dotace od obce
1 969 000,00
Dotace ze SR
8 521 271,62
Dotace TABLETY
258 850,55
Služby -obědy
798 094,00
Služby - školné
321 725,00
Tržby – vlastní výkony
11 707,39
Ostatní výnosy
42 066,49
Zúčtování fondů
70 427,00
CELKEM
11 993 142,05

2a) Náklady hrazené z obecního rozpočtu

Mzdové náklady, pojištění
60 339,00
Pojistné plac.zam,ost.soc.náklady
3 675,00
Knih, učebnice, tisk
5 327,50
Náklady z dr.majetku 3-40tis.Kč
288 812,40
Spotřeba materiálu
467 595,86
Energie – voda,stočné
147 582,00
Energie - plyn
407 551,31
Energie - elektřina
363 638,00
Služby -pošta
3 014,00
Služby - telefon
44 698,57
Ostatní, zaokrouhlení
42,27
Služby - vzdělávání
6 500,00
Služby - účetní
106 200,00
Služby - ostatní
134 106,90
Plavecká výuka
37 000,00
Služby - banka
39 461,45
Opravy, udržování
76 837,15
Programové vybavení
21 466,00
Cestovné
7 926,00
Odpisy
76 520,00
CELKEM
2 298 293,41


22 b) Náklady hrazené ze státního rozpočtu (v Kč)

Mzdové náklady, pojištění
8 274 765,25
Spotřeba materiálu
161 385,00
Vzdělávání
13 450,00
Zák.soc.náklady
61 799,00
Náhrady za PN
9 873,00
CELKEM
8 521 272,25

2 c) Náklady hrazené z jiných zdrojů (v Kč)

Mzdové náklady
     172 748,75
Spotřeba potravin
798 094,00
Náklady z dr.majetku, TABLETY
83 853,00
Spotřeba materiálu
40 689,00
Převody FKSP, TABLETY,ostatní
3 625,66
Oprava vzduchotechniky
70 427,00
CELKEM
1 169 437,41


 


Hospodářská činnost

V tomto roce jsme pozastavili hospodářskou činnost

CELKEM : Zisk (+) Ztráta (-) z Hlavní činnosti		  + 4 138,98 Kč


Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015:
Příděl do fondu rezervního	4 138,98	Kč















Část IX.     Zhodnocení a závěr

V tomto školním roce jsme navázali na výborné zkušenosti z projektu v loňském školním roce, v kterém jsme byli zapojeni spolu s ostatními školami v okolí a pokračovali v činnosti Školního poradenského pracoviště, jehož členem je školní psycholog. Protože už není dotovaný projektem, finančně nám ho zabezpečil zřizovatel školy. 
Učitelé pokračovali v činnosti doučovacích kroužků angličtiny, češtiny a matematiky a také dál fungovaly 2 kroužky pro žáky s poruchami učení, které vedou speciální pedagožky naší školy.
Jako roky předcházející jsme dětem opět nabídli sportovní kroužky – aerobik, fotbal,florbal, a taky velice oblíbený taneční kroužek. Již tradicí jsou kroužky keramiky a výtvarný kroužek. 

Školní výlet celé školy  proběhl 7. června a jeli jsme na hrad Veveří. Vyšlo nám počasí a výlet se všem líbil. 

V tomto roce jsme v  Lidovém domě v Žabčicích uvedli pouze jedno školní představení, vánoční s jarmarkem . I letos Klub přátel schválil na své schůzi  vybírání vstupného, abychom měli na adopci našich dvou dětí. Adopce činí za obě děti celkem 14 700 Kč, vystoupením děti vydělaly 17 817 Kč. Z peněz zaplatíme adopci a také dárky, které dětem v průběhu roku posíláme.

Vyúčtování Jarmarku 2015
prodané vstupné +dary +


prodané výrobky na Akademii (Kč)

21 995






náklady na výrobky (Kč)

-4 178






CELKEM ZISK

17 817 Kč







Převedeno na účet KPŠ a určeno na Adopci na dálku celkem 17 817,- Kč


Od září 2016 máme zvýšenou kapacity školní družiny ze 30 na 50 dětí, proto budeme otvírat 2 oddělení, v kterých dětem nabídneme v rámci činnosti školní družiny několik kroužků. 








V Žabčicích  dne     29.6.2016                                        Mgr. Kateřina Svobodová
                                                                                                    ředitelka školy

