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a) Základní údaje o škole
Název školy
Identifikátor
IČO
Adresa
Právní norma

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7
600 112 292
63434504
Kpt. Nálepky 7, 690 06 Břeclav 6
příspěvková organizace

Zřizovatel
Adresa

Město Břeclav
nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav

Ředitelka školy
Webové stránky

Mgr. Jitka Šaierová
www.kptnalepky.cz

Součásti školy

základní škola
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
školní jídelna – výdejna

kapacita
kapacita
kapacita
kapacita
kapacita

300 žáků
62 žáků
50 žáků
280 jídel
83 jídel

Rada školy je zřízena podle §167 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění.
V říjnu 2011 proběhly volby pro další funkční období a od 1.11.2011 pracuje školská rada v tomto složení:
Za pedagogy: Mgr. Lenka Horníčková, Mgr. Anna Marečková
Za zřizovatele: Martin Radkovič, Radka Kobrová
Za rodiče: Dagmar Benešová, Kamila Rausová

Školská rada se sešla v tomto školním roce celkem dvakrát. Zástupkyně ředitelky školy a současnějako
její předsedkyně podala zprávu o chodu školy, provedených opravách na škole a o problémech
v chování žáků a přístupu rodičů k jejich vzdělávání.
Škola
Údaje jsou zpracovány dle zahajovacích výkazů k 30. 9.2011
Počet ročníků

1. stupeň

5

5

94

18,8

2. stupeň

4

4

74

18,5

Celkem

9

9

168

18,6

Celkový počet žáků v 1. ročníku :

Počet žáků

Prům.počet žáků
na třídu

Počet tříd

24

Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu:

13,54

Základní škola byla roku 2004 sloučena s Mateřskou školou, Tyršův sad 3 v jeden právní subjekt Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7.
Základní škola je školou úplnou s 9 postupnými ročníky. Leží v okrajové části města Břeclav, v
Charvátské Nové Vsi, v klidném prostředí v blízkosti parku a lesa.
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Školní areál sdružuje 2 budovy (červenou a žlutou), sportovní halu a dílny.
V žluté budově jsou umístěny 1 . - 4 . třída, sborovna, kancelář vedoucí školní jídelny a kuchyň s
jídelnou, v podkroví 2 oddělení školní družiny a jazyková učebna .
Prostory pro výuku jsou dostatečné, každá třída na 1. stupni má relaxační kout.
V červené budově jsou umístěny kmenové třídy 5. - 9. ročníku, počítačová učebna, cvičná kuchyň,
sborovna a ředitelna.
Jednou z priorit školy je využití informační a komunikační technologie ve výuce. Z toho vycházíme i při
vybavení školy moderní technikou .
Žáci mají v PC učebně k dispozici 25 pracovních stanic, interaktivní tabuli, skener, digitální fotoaparát a
digitální kameru.
Ve škole máme v současnosti 8 interaktivních tabuli – interaktivní učebnice, výukové programy a
digitální učební materiály využívají učitelé k výuce v předmětech ČJ, JA, JN, M, PRV, PŘ, CH, F, Z,
VO, VZ.
Pro výuku chemie, přírodopisu a fyziky byla vybudována odborná učebna s rozvody vody, plynu a
elektřiny s přilehlými kabinety.
K výuce praktických činností je možno využívat cvičnou kuchyň s učebnou, školní dílnu a přírodní
učebnu s posezením a ptačí pozorovatelnou.
Ke sportování žáci využívají sportovní halu a venkovní sportoviště s 2 stoly na stolní tenis, dvěma hřišti
a basketbalovými koši. Hřiště nevyhovuje hygienickým ani bezpečnostním požadavkům a věříme, že se
v nejbližší době podaří vybudovat moderní sportoviště s umělým povrchem.
Zařízení školního stravování

Počet strávníků
Typ jídelny – dle výkazu
Z17-01

Celkem žáci a děti

ŠJ - úplná
ŠJ výdejna
CELKEM

204
69
273

Zaměstnanci školy,důchodci Ostatní

157
62
219

32
7
39

15
15

Počet pracovníků školního stravování
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

4
4

k 1.5.

3,9*

*vzhledem k vázání mzdových prostředků musely být kráceny úvazky správních zaměstnanců
Školní družina
Školní družina
Počet oddělení
Celkem

2

Počet dětí ve ŠD
50

Počet vychovatelů
Fyzické
Přepočtené
2

1,47

Ve školním roce 20011-2012 navštěvovalo naši ŠD celkem 50 dětí od 1. do 5. třídy.
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Provoz ŠD je zajištěn od 6.00 – 7.40 (ranní provoz) a od 11.40 – 16.00 (odpolední provoz) .

ŠD nabízí pestrý program pro děti a řadu zajímavých činností, které děti seznamují s všestranným
zájmovým vzděláváním.
Spojení žáků různých věkových skupin se osvědčilo - starší předávali své zkušenosti a dovednosti
mladším. Všechny děti byly vedeny k tomu, aby respektovaly jeden druhého.
Činnosti ŠD máme rozděleny na odpočinkové, rekreační, zájmové a přípravu na vyučování. Během
činností děti získávají kompetence, které se vzájemně prolínají.
Obě oddělení pracují od září r. 2007 podle svého školního vzdělávacího programu. Mezi jeho priority
patří utváření zdravé osobnosti, posilování komunikačních dovedností, zvyšování sociálních kompetencí
a formování životních postojů. Činnosti obou oddělení se vzájemně prolínají. 1. odd. je zaměřeno
všeobecně, 2.odd. na výtvarnou výchovu.
Činnosti ŠD byly přizpůsobeny věku, zájmu a individuálním schopnostem dětí a také materiálním
podmínkám naší ŠD. Z aktivit volily děti převážně spontánní hru. Letos jsme se kromě jiného celoročně
věnovali vyšívání, vypalování do dřeva, tkaní na dřevěném rámu a malování mandal.
Zaměřily jsme se na vzájemné vztahy mezi dětmi, na výtvarnou a pracovní činnost. Děti byly vedeny k
dodržování základních hygienických návyků a kultury stolování ve školní jídelně.
Vychovatelky se snažily trávit s dětmi hodně času na čerstvém vzduchu na školním dvorku,
k tělovýchovným chvilkám využívaly velkou terasu.
V teplých červnových dnech jsme využívali ke koupání vlastní družinový bazén nebo se osvěžovali
sprchováním.
Po celý školní rok bylo pro děti přichystáno několik školních i mimoškolních akcí, kterých se v hojném
počtu zúčastnily.
Prostory družiny jsou plně účelově a dostatečně vybaveny. Děti mají k dispozici počítačový koutek,
odpočinkový prostor s lehátky, místo pro hry a výtvarnou činnost a řadu didaktických a výtvarných
pomůcek. ŠD je také vybavena vlastním televizorem, videem, DVD a CD přehrávačem. Snažíme se, aby
prostor školní družiny byl pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet vhodné klima.
Spolupráce s rodiči ohledně omlouvání dětí z docházky a řešení výchovných problémů byla dobrá.
V budoucnu plánujeme pro děti vybudovat pískoviště.

Kroužky
kroužek dovedné ruce – Chmelková Soňa
Akce ŠD
projektové aktivity
- sbírka pro psí útulek Minaret v Bulharech
- Vánoční zpívání – zvyky a tradice, nadílka her a hraček
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-

Velikonoční tvoření
Mikulášská nadílka
Den dětí - sportovní odpoledne v ŠD Poštorná
„Den otevřených dveří“- výroba svíček z medových plástů
celoodpolední přírodovědná vycházka do lesa-sběr přírodnin
kino Koruna „Modrý tygr“
kino Koruna „Auta“

Účast ve výtvarných soutěžích :
„Snílek školák“
(2.m. Burianová P.)
( 4.m. Svobodová T.)
„Svět kolem nás“
(4.m.Burianová P.)
„Voda nad zlato“
„Mandaly dětem“
(1.m.Balgová A.,3.m.Čechová K.,3.m.Burianová P .)
„Krása lid. krojů Podluží“
„Den boje proti kouření“
Mateřská škola
MŠ
Celkem
Správní zaměstnanci
Pedagog.zaměstnanci
MŠ
Hana Šimková
Jarmila Krejzová
Marcela Zajícová
Marie Kaňová
Anna Drobiličová
Dana Vojáčková
Renata Bartolšicová

Počet oddělení MŠ
k 1.9.11
7
2
5
SPgŠ
SPgŠ Kroměříž
SPgŠ Znojmo
SPgŠ Znojmo
SPgŠ Karlovy
Vary
Školnice MŠ
Uklizečka MŠ

Počet dětí v MŠ
k 1.9.11
62

Učitelství na MŠ
UP Olomouc- spec.
pg.
Učitelství na MŠ
Učitelství na MŠ
Učitelství na MŠ
Učitelství na MŠ

Počet zaměstnanců
k 1.9.11
7,087
2,087
5
Ved.učitelka

1/ 25

učitelka
učitelka
učitelka
učitelka

1
1
1
1
1
1

1.Demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního roku 2011/12:
-

provoz MŠ 6.15 h – 16.30 h
přijato 62 dětí , plná kapacita MŠ
třída Broučků - 18 dětí, z toho 3 děti integrovány /logopedicky /
třída Hvězdiček - 27 dětí / 3 povolené výjimky /
třída Sluníček – 17 dětí
jednotlivé třídy - heterogenní
s nepravidelnou docházkou – 0
změny v počtu zapsaných dětí – 0
dodatečné přihlášky , přijetí - 0
výsledky zápisu - při přijímacím řízení do MŠ zapsáno 44 dětí – 29 dětí přijato /3 výjimky/
navýšení počtu dětí /5 dětí/ ve třídě Sluníček 1.9.2012
odklad školní docházky – 2 děti z důvodu školní nezralosti
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Výchovně vzdělávací proces:
vychází ze ŠVP PV Barevný rok. Součástí ŠVP je třídní vzdělávací program, který obsahuje 10
tematických okruhů, rozdělených do týdenních tematických celků. Jednotlivé celky jsme dle aktuálních
potřeb měnily a doplňovaly, vždy jsme sledovaly, aby byly splněny požadavky Rámcového programu
pro předškolní vzdělávání. Jednotlivé projekty jsme volily podle aktuální situace /svátky,roční období,
významná výročí a události/.Při výchovně vzdělávací práci dbáme důsledně na individuální přístup
k dětem podle jejich potřeb,schopností a zájmů. MŠ je esteticky upravena, dnes již většinou vyzdobena
dětskými pracemi, což ji dodává zvláštní kouzlo a neopakovatelný půvab.
3. Oblast materiálního vybavení a oprav
- v červnu se zkompletovala zahrada MŠ . Je vybavena moderními herními prvky, včetně dopadové
plochy.
- na doporučení OHS Břeclav se doplnilo sociální zařízení v přízemí o jedno umyvadlo pro děti.
- třída Sluníček a šatna bude dovybavena nábytkem /navýšení počtu dětí/.
- budova MŠ a zařízení prochází pravidelnými bezpečnostními a hygienickými revizemi, závady jsou
průběžně odstraňovány
4. Spolupráce se ZŠ, rodiči a ostatními partnery, mimoškolní aktivity
Základní škola – projekt S úsměvem do školy
 spolupráce se ZŠ, pravidelné návštěvy dětí, konzultace připravenosti dětí na vstup do školy,
pořádání společných slavností s prvními ročníky
 společné hodiny tělocviku
 posezení u vánočního stromečku
 dětská sportovní olympiáda
 2krát společný výlet do skanzenu Strážnice - lidové tradice , ukázka řemesel,Velikonoce
 divadelní představení Tetiny
 ukázka práce hasičů

Předškoláci v 1. třídě

Dýňování

Rodiče
Pravidelná spolupráce s rodiči – informování rodičů o programech předškolního vzdělávání a
v pokrocích jejich dětí, nabídka poradenského servisu v otázkách výchovy a rozvoji dovedností.
Spolupráce je velmi různorodá, bohatá a má stoupající tendenci.
.
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Akce pro děti a rodiče
 Mámo, táto pojď si hrát – výroba draků, dýňování
 Zdobíme vánoční stromečky
 Zdobíme velikonoční kraslice
 vystoupení dětí – Den matek společně s Charvatčánkem
 Den otevřených dveří
 oslava MDD
 rozloučení s předškoláky, ukončení školního roku
Ostatní partneři
 projekt CPIV – oblast inkluzívního vzdělávání, integrace
 spolupráce s Městskou knihovnou, hasiči, kynologickým klubem, Policií Břeclav
 MÚ- zimní stadion – seznámení s lední plochou, základy bruslení
Kulturní akce
 divadla v MŠ - 1x za měsíc
 návštěva divadla Radost v Brně
 návštěva Muzea v Břeclavi´
 divadelní představení v kině Koruna v Břeclavi
Zájmové kroužky
 výtvarný - Marcela Zajícová
 rukodělný – Jarmila Krejzová
 výpočetní techniky – Anna Drobiličová
 logopedický – Hana Šimková, Marie Kaňová
 angličtina hrou – Mgr. Lingová (externí lektor)
Vynikající reprezentace ve výtvarných soutěžích :
Den bez aut - 1.místo - kolektivní práce /Město Břeclav/,
1. místo - Vicenová Kateřina
Těším se na Vánoce - 1.místo- Kumpoštová Nikol /Muzeum Břeclav/
Krása lidových krojů - 1. místo- Malíková Adéla /Knihovna Břeclav/
5. Využití poradenských služeb
PPP-vyšetření školní zralosti,vyšetření dětí se speciálními spotřebami,problematika školního
vzdělávání
SPC Brno Veslařská, pobočka Hodonín - logopedie, integrace
6. Multikulturní výchova
- děti se zábavnou a přijatelnou formou seznamovaly s odlišnými kulturami a snažily se chápat odlišné
kulturní zvyky.
7. Prevence rizikového chování
Na začátku školního roku byla dětem jasně nastavena pravidla chování, doprovázena jsou obrazovým
materiálem, který se vztahuje ke konkrétním pravidlům.
Průběžně jsou sledovány sociální projevy dětí, výuka je zaměřena na vhodnou adaptaci do kolektivu a
vytváření celkového pozitivního klima v MŠ. Široká nabídka zájmových kroužků přispívá k budování
zálib a zájmů již od útlého věku a působí preventivně.
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b) Obory vzdělávání
Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
Název vzdělávacího programu
ŠVP pro základní vzdělávání:
Škola zá-klad života

Číslo jednací

153/2007

c) Rámcový popis personálního zabezpečení
Celá organizace zaměstnává 29 zaměstnanců, 19 pedagogů a 10 správních zaměstnanců. V základní
škole pracuje 14 pedagogů, z toho 2 vychovatelky. Pedagogický sbor je až na jednu učitelku, která v
současnosti studuje učitelství pro I. stupeň, kvalifikovaný a až na jednoho muže- učitele -ženský.
Poslední roky se nám daří kvalifikovaně učit cizím jazykům – anglickému a německému.
Na škole pracuje kvalifikovaná výchovná poradkyně i metodička prevence rizikových jevů .

Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb
*) veškeré údaje nezahrnují pracovníky MŠ

Celkový počet pedagogických pracovníků
( včetně vychovatelek)

14

Z toho odborně kvalif. dle z.č.563/2004 Sb.

12
k 1.9.2012..…13

Nepedagogičtí pracovníci
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Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/12 nastoupili na školu: 0
Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/12 nastoupili na školu: 0
Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2010/11 odešli ze školy: 0

Pedagogičtí zaměstnanci
Asistent pedagoga

Banasiková Blanka ………… 0,35..……………1.9.2011 - 29.6.2012
V 3. tř. byl vzděláván chlapec s dg. autismus, SPC Brno doporučeno 18 hodin práce
s asistentem pedagoga , od 1.4. 2011 musel být úvazek asistentky krácen.
Nový rozpočet nepokrýval doporučenou hodinovou dotaci ani nerespektoval
platové zařazení nasmlouvané v září 2010.
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Jméno

Vzdělání

ZŠ
Mgr. Jitka Šaierová
Mgr. Lenka Horníčková
Mgr. Lenka Damcová
Ing. Miroslava Malhocká

PdF UJEP Brno
PdF UP Olomouc
PF JČU Č.
Budějovice
VŠE Bratislava
VUT Brno

Prac. zař.
třídnictví

Aprobace

Úvazky

Učitelství pro I. St. ZŠ
Učitelství pro I. St. ZŠ
JA, JČ

ŘŠ
Zástupce ŘŠ
učitelka

1/7
1 / 11
MD

učitelka

1

1.tř./ VP
8.tř.
2.tř.
6.tř.
7.tř./ ŠMP
MD

1 / 20
1
1
1
1
1

Mgr. Ludmila Dobešová
Mgr. Veronika Hasilová
Mgr. Helena Kaňová
Mgr. Anna Marečková
Mgr. Anna Slavíková
Mgr. Bohumíra
Struhárová
Mgr. Bohuslava Pížová
Mgr. Josef Tichý
Eva Vymyslická

PF UP Olomouc
PdF UO Olomouc
PdF UJEP Brno
PF UJEP Brno
PřF UJEP Brno
FF Ostrava

Pg. studium pro učit.
všeob. vzděl. a odb.
před.
Učitelství na MŠ
JN, TV
Učitelství pro I. St. ZŠ
Tv-Z
M-F
JČ-D

PdF UJEP Brno
PdF UJEP Brno
SPgŠ Praha

JČ -D
Učitelství pro I. St. ZŠ
Vychovatelství

Zástup za MD
4.tř.
3.tř.

1
1
1

Ing. Linda Venosová

MZLU Brno, PdF
MU Brno

9.tř./ ICT

1 / 19

Banasiková Blanka

SPgŠ Znojmo

Zahradnictví, DPSučitel odborných před.
na SŠ
Učitelství na MŠ

Chmelková Soňa

SPgŠ Znojmo

Vychovatelství

Marcela Petrjánošová

SOU Bzenec
SOŠ manag. a
práva Brno

studující

vychovatelka
Asistent pg
učitelka
Vychovatelka
učitelka
Asistent pg.
pro děti se soc.
znevýhod.

0,73
0,35
0,09
0,74
0,18
0,5
do
30.12.2011

Věkové složení pedagogů
Věk
Do 35 let
35 – 50 let
Nad 50 let
Prac. důchodci nepobírající důchod
Prac. důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

Učitelé
Ženy
Muži
2
0
8
0
2
1
0
0
1
0
13
1
2
0

Provozní zaměstnanci
Vzhledem k regulačnímu opatření MŠMT, č.j. 14386/2012-26 z 13.4.2012 (povinnost vázat
mzdové prostředky ve výši 2,15% ) byly úvazky správních zaměstnanců sníženy.
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Alžběta Komárková
Eduard Hladík
Anna Pochylá
Petra Janošková
Hana Fibingrová
Věra Chorvátová
Pavla Janošková
Sylva Trebulová

Hospodářka- vedoucí
zam. pro správní zam.
Školník
Uklizečka ZŠ
Uklizečka ZŠ
Vedoucí ŠJ
Vedoucí kuchařka
kuchařka
kuchařka

K 1.9.2011
1

K 1.5.2012
0,975

0,950
1
0,9
1
1
1
1

0,950
0,975
0,9
0,975
0,975
0,975
0,975

d) Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy
Pro další vzdělávání je vypracován plán DVPP, vzdělávací akce jsou zařazovány také dle aktuální
nabídky. Letos jsme zaměřili vzdělávání na tvorbu DUMů v rámci EU Peníze školám, aktivizující
metody práce a práci s IT technikou. Součástí vzdělávání je také nákup a odběr odborných časopisů,
knih a vzdělávacích programů.

TYP KURZU
Hudební dílna
Seminář výchovného poradce
Třídnická hodina
Odměny a tresty
Aktuální změny školské
legislativy
Kvalifikační studium vých .
poradce
Time management aneb jak
nakládat se svým časem
Inovativní prvky ve výuce fyziky
Učitel v ohrožení
Konference matematiky
Nové trendy ve výuce TV
Práce s interaktivní tabulí
Interaktivní učebnice (Fraus)
Finanční gramotnost
Praktická výuka češtiny na
1.st.podle ŠVP
BOZP a PO

POČET PRACOVNÍKŮ
1
Ba
1
Do
9
TU
1
Sl
1
Ša

CENA
400
20
6000
300
980

1

ST

6700

1

Ša

850

1
2
1
1
12
4
1
1

Sl
SL,Ha
Sl
Ma
PP
Vy,DO,Ho,Ka
Mal
Ša

600
0
0
0
0
0
0
550
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TYP KURZU

- EU Peníze školám

Slovní úlohy – žádný problém
Den pro fyziky
Praktická výuka češtiny na 1.st.podle
ŠVP
Efektivní využití interaktivní tabule
SMART
Internet im Deutschunterricht
Kompetence pro život
DUM

POČET
PRACOVNÍKŮ
2
Ho,Ka
2
Sl,Ve
3
Do,Ka,Vy

CENA
1100
1960
1650

12

PP

12500

1
1
1

Ha
Ho
Ho

1188
0
0

e) Údaje o zapojení pedagogů do DVPP v rámci celoživotního vzdělávání
2006 - 2009
1. Mgr. Ludmila Dobešová - Výchovný poradce - CDVU Brno při MU, Spec. studium VP
2. Ing. Linda Venosová – MU Brno, učitel odborných předmětů
3. Mgr. Jitka Šaierová- Funkční studium řídících pracovníků
4. Mgr. Lenka Horníčková - Funkční studium řídících pracovníků
5. Mgr. Anna Slavíková - MU Brno, Pedagogická fakulta – „Studium k výkonu specializovaných
činností - prevence sociálně patologických jevů“
2010-2012
6. Mgr. Anna Marečková – Koordinátor EVVO - Mendlova univerzita Brno – Environmentální vzdělávání pro
pedagogy
7. Mgr. Bohumíra Struhárová – Výchovný poradce – MU Brno, Kvalifikační studium výchovného poradenství,
na mateřské dovolené

f) Zapojení školy do rozvojových programů
ROZVOJOVÉ PROGRAMY






Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání, čj. 1968/2011-26
Financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním, čj. 7105- 3/2011-27
Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě a
s tím spojené rozdílné hustotě sítě škola a školských zařízení na území jednotlivých krajů, č.j. 660711/2011-26
Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou
kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb.,č.j. 127/2010-26 a č.j. 10 061/2011-26
EU peníze školám z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.4.00/21.3008

Asistent pro žáky se sociálně znevýhodněného prostředí.
Marcela Petrjánošová ……………0,5 úvazek ………….. 6.9.2011 do 22.12.2011

g) Projekty financované z cizích zdrojů

v letošním roce nebyly realizovány.
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h) Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

Počet žáků

1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I.st.
6.
7.
8.
9.
Celkem za II.st.
Celkem za školu

24
12
21
14
23
94
22
13
21
18
74
168

Prospělo
s vyznamenáním
23
11
16
6
14
70
10
10
12
5
37
107

Prospělo

Neprospělo

0
1
5
8
9
23
12
3
9
13
37
60

Opakují

1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2. Hodnocení chování
Stupeň z chování za I. pololetí
1
2
3

Počet
167
0
0

% z počtu všech žáků školy
100%
0
0

Stupeň z chování za II. pololetí
1
2
3

Počet
167
1
0

% z počtu všech žáků školy
99,99%
0,01%
0

3. Celkový počet neomluvených hodin za šk.r. 2011/2012 – 26 hodin
4. Průměr na jednoho žáka: 0,15 hodin

i) Údaje o přijímacím řízení na střední školu, zápis k povinné školní docházce
Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Školní rok
Gymnázia
2010/11
4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium
Počty žáků
přijatých
3
0
1
15,79%

5,26%

SOŠ

7
36,84%

SOU

8
42,10%

Konzervatoř

0
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Počet absolventů ZŠ
Ročník
9. ročník
5. ročník
Celkem

Počet žáků
18
1
19

Počet vycházejících žáků ZŠ

Ročník
9. ročník
8. ročník
Celkem

Počet žáků
18
1
19

Zápis k povinné školní docházce

Rozhodnutí
O odkladu povinné školní docházky § 37
O dodatečném odložení povinné škol.doch.
§ 37
Další dle § 165,odst.2 ŠZ
.

Počet
3
0
22

Počet odvolání
0
0
0

Počet žáků zapsaných do 1. ročníku pro rok 2011/2012: 23
Počet žáků zapsaných do 1. ročníku pro rok 2012/2013: 23

j) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
V letošním školním roce nebyla provedena kontrola ČŠI.

k) Údaje o aktivitách a prezentaci školy
Prezentace na veřejnosti:
 Den otevřených dveří
Již od rána měli rodiče možnost navštívit dopolední vyučování ve třídách svých dětí a prohlédnout si
prostory a učebny školy. Odpoledne si mohli nakoupit na Burze hraček a výrobků žáků. Výtěžek této
akce každý rok zasíláme na programy Dětského fondu OSN-UNICEF.
Ve veselém a zároveň slavnostním duchu proběhl v podvečer vánoční program, který připravili žáci
pod vedením svých učitelů. Ti nejmenší ze 2. třídy se představili ve veselých kostýmech s říkankou o
Kuřátku ztraceném v obilí. Žáci 6. a 7. třídy sehráli scénky s vtipným, ale zároveň poučným námětem o
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záchraně jednoho brčka a o tom, jak dobré je dokázat se vzbouřit proti některým závislostem, např.
kouření.
Žáci 8. a 9. třídy vytvořili pohádkovou atmosféru se scénkou o Popelce, kterou nazkoušeli
v anglickém jazyce.
V závěrečné části našeho setkání vystoupily žákyně 8. třídy s větvičkou jmelí pro štěstí v podobě písně
„Mistletoe“ a celý program ukončily vánoční písně dětského pěveckého sboru.

 Předvánoční odpoledne - odpolední program pro rodiče
 Burza starých hraček – školní výtvory, vánoční pečivo a míchané nápoje, hračky. Výtěžek
věnován prostřednictvím fondu UNICEF na podporu ohrožených a jinak strádajících dětí.


Burza hraček






Ekodivadélko

Kafka – školní časopis
Vánoční koncert – pěvecký sbor v místní sokolovně
Svátek matek – kulturní vystoupení žáků I.st. v místní sokolovně
Hrátky s předškoláky – seznámení se školou, odpolední akce pro předškoláky a rodiče
Akademie a slavnostní ukončení škol. roku –kulturní program žáků, prezentace školních prací
slavnostní rozloučení a předávání vysvědčení deváťákům
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Spolupráce se slov. krúžkem Charvatčané - kulturní akce
IQ Roma servis – interaktivní programy pro žáky
knihovna – besedy, knihovnické lekce, souteže
Duhovka – T-ball, keramické dílny, tematické programy…
Volejbalový oddíl TJ Lokomotiva Břeclav – volejbalová přípravka
Ostatní školní akce:
1. Akce organizované školou

EVV

Divadla, filmy,
koncerty

CVČ Duhovka

Knihovna

Multikulturní
výchova

Besedy,
přednášky,
vzdělávací pořady
Muzeum

Název akce
Farma Salma
Seiferos (dravci)
Pálava (přechod)-fauna, flóra
Ekosystémy (pralesy Indonésie)

Ročník
4.
1.- 9.
4., 9.
5.- 9.

Planeta Země 3000 – Ekvádor a Galapágy

5.-7.

Kvakoš (CEV Pálava)
Úklid LVA ( MU Břeclav) - Tři Grácie,
Randes-vous
Cvičení v přírodě
Mahenovo divadlo, Brno - Popelka
Polárka, Brno - Trampoty piráta
Domino Theatre, Brno (anglické divadlo)
Kino Koruna - Modrý tygr, Auta
Reduta Brno, balet
Ich liebe dich, Brno, (německé divadlo)
Mahenovo divadlo, Brno - Prales (činohra)
Vánoční koncert J. Zonygy
Tetiny (Sokolovna CHNV)
Keramické dílny
Advent
Velikonoce
Den matek - keramika
Beseda s M. Kratochvílem
Knihovnické lekce
Beseda - Ilustrátoři
Pasování na Rytíře čtenářského řádu
Multikulturní společnost – utopie nebo realita -

6.
7., 8.
4.
3., 4., 5.
1., 2.
8., 9.
ŠD
3., 4.
7.- 9.
6.- 9.
1.- 9.
1.
1.- 4.
1., 2.
1.- 4.
1.- 4.
4., 5.
1.- 9.
3.
1.
6.- 9.

workshop

Vzájemné vztahy, respekt, spolupráce
(8 lekcí, IQ Roma servis)
Já a ty - osobnostní a sociální výchova, LLP
Beseda s pamětníkem
Řím – gladiátoři a césarové (Dě)
Naše zvířata – chov domácího mazlíčka
(MVDr.Dobešová)
Skanzen Strážnice – Vánoce – Radujme se..
Skanzen Strážnice – Fašank
Skanzen Strážnice – Abeceda řemesel

8.
5.- 9.
2.
5.- 9.
1.
3.- 5.
1.- 5.
1., 2., MŠ

16

Exkurze

Prevence

Výlety

Tělovýchovné
aktivity

Testování

ZŠ a MŠ

Ostatní akce

Muzeum Břeclav – Koloniál pana Bajzy
Muzeum Břeclav- „Stará škola“
Praha – historické části Prahy
Pohansko – slovanské pohřebiště
Pohansko – pěší výlet s opékáním špekáčků
Den bezpečnějšího internetu (kyberšikana)
Cykloběh – Řekni drogám NE
Sebeobrana – ukázky výcviku Policie ČR a
beseda
Týden mobility - Bezpečnostní složky – ukázky
zásahu
Den bez tabáku – Boj se závislostí
Šiklův mlýn, zámek Draxmor
Hluboká nad Vltavou , Český Krumlov
Lednice, Strážnice
Olomouc
Praha – historické části Prahy
Plavání, soutěže a hry
Plavání (40 hod.)
Bruslení 2 x
Předvánoční sportovní dopoledne
Den dětí (sportovní odpoledne)
LVK Branná
Sportovní dopoledne - žákovské a učitelské týmy
(přehazovaná, volejbal, vybíjená)
Gepard - testování informační gramotnosti
SCIO - vědomostní testování (JČ, M, JA ,OSP)
Cesta ke kvalitě - Klima třídy, Předcházení
problémům v chování žáků, Postoje žáků ke
škole, Školní výkonnová motivace, Klima
učitelského sboru, Připravenost k inkluzívnímu
vzdělávání
NIQES - celoplošné testování výsledků
vzdělávání JČ, JA, M
Olympiáda MŠ a 1. tř.- sportovní zápolení
Vánoční rojení
Návštěva v 1. tř. (ukázka vyuč. hodiny, společné
práce)
Skanzen Strážnice – Fašank, Abeceda řemesel
Hrátky s předškoláky-akce pro děti a rodiče
Den Slabikáře
Charitativní sbírka pro psí útulek v Bulharech
Mikuláš(organizováno školním parlamentem)
Den otevřených dveří
Vánoční strom, (vystoupení pěveckého sboru v
Brně)
Vánoční koncert (Sokolovna CH.N.V.)
Vánoce ve ŠD, ve třídách
Velikonoční tvoření
Den matek (kulturní vystoupení)
Hasičský záchranný sbor

2.- 4.
2., 3.
7., 8.
3., 4.
ŠD
5.- 9.
6.
8., 9.
6.- 7.
1.- 9.
5., 6.
8., 9.
1., 2.
7.
3., 4.
1.- 9.
2., 3.
1.- 9.
5.- 9.
ŠD
6.- 9.
5.- 9.
5., 9.
5., 9.
4.-9.

5.-9.
1., MŠ
1., MŠ
JČ, M
1., 2., MŠ
Pro MŠ
1.
ŠD
MŠ, 1.st.
1.- 9.
1.- 4., sbor
sbor
ŠD, 1.- 4.
ŠD
1., 2., sbor
1., 2.
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Actiwity D.C. (taneční vystoupení)
Akademie, slavnostní předávání vysvědčení
deváťákům

5.- 9.
1.- 9.

2. Vzdělávací a naukové soutěže, olympiády
Název soutěže
Spell and have been (soutěž
v hláskování)
Přírodovědný klokan
Sapere – vědět, jak žít
(zdravá výživa)
Pythagoriáda
Olympiáda z
anglického jazyka
Lidice pro 21. století
Finanční gramotnost
Olympiáda zeměpis
Matematický klokan
Najdi, co hledáš (internet)
Olympiáda z
českého jazyka

Kolo
školní

Ročník
4. – 9.

školní
okresní

8. – 9.
6. – 9.

4 žáci

okresní
okresní

6. – 9.
6. – 9.

4. – 5. místo
2 x 5. místo

okresní
okresní
okresní

9.
9.
6. – 9.
2. – 9.
9.

3. kolo
(4. finálové)
okresní

Umístění

2. místo
8., 10., 12. místo

10.místo

3. Výtvarné a hudební soutěže
Název
Pod modrou oblohou (VV)

Třída
5.- 9.

Kolo
celostátní

Umístění
1 x cena poroty,
6. místo

Kam s ním (VV)
Svět kolem nás (VV)
Školák a snílek (VV)
Návštěva ZOO(VV)
Voda nad zlato (VV)
Mandala dětem (VV)

8.
ŠD, 6.- 9.
ŠD, 1.- 4.
ŠD, 1.- 4.
ŠD, 3., 5.
ŠD

celostátní
celostátní
celostátní
celostátní
celostátní

Krása lidových krojů Podluží (VV)

ŠD, 1.- 3., 5.- 9.

4. místo
2. a 4. místo
4. místo
1 žák oceněn
1. místo
2 x 3. místo
3. místo,
1 x čestné uznání

Recitační soutěž
Krajina Rudolfa Gajdoše (VV)
Mám vlastní knihu (VV)
O Malovaný tulipán (pěvecká soutěž)
Den Země (VV)
Holocaust - ,,Kufr“
Den boje proti kouření ,,Cigareta“

1.- 9.
6.- 9.
2.
3., 5.
3., 5.
ŠD, 3., 5.

školní
okresní
okresní
2 x 1., 2 x 2. místo
2. a 3. místo
1 žák oceněn
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4. Tělovýchovné a sportovní soutěže
Název
Besip
Dopravní soutěž (týden
mobility)
Přespolní běh
Přehazovaná (organizace)
Veslování na trenažérech
McDonalds Cup
Pohár rozhlasu - atletika
OBŠ (spoluorganizace)

Třída

6. – 9.
6. - 9.
5. - 9.
1. - 5.
6., 7.
1. - 9.

Florbal (turnaj Lanžhot)

6. - 7.

Umístění

Kolo
okrskové

4. - 9.

regionální
okrskové

2., 4. místo
I. st. 6 x 1. místo
3 x 2. místo
5 x 3. místo
II. st. 1 x 1. místo
2 x 2. místo
1 x 3. místo

okresní

5. Projekty
Název akce
Místo, kde žijeme
Týden zdraví

Popis akce
LVA, ekosystémy
Část MÚ, jumping, zdravé vaření

ročník
3., 4.
1.- 9.

Holocaust

Přednáška, VV soutěž,
interaktivní beseda, film Síla
lidskosti

5.-9.

Zdravé zuby
Jarní probuzení
Osobnosti a událostí v názvech našich
ulic
Den jazyků
Den Země

Branný den
S úsměvem do školy
Celoroční projekt

Příroda, Velikonoce, Fašank

1.- 5.
1.
8.

(JČ, JN, JA, Z) práce ve
smíšených týmech
vodárna Břeclav, přednáška
ekodivadélko, anketa, přechod
Pálavy)
Vědomostní soutěže a kvízy
Prvky branné, zdravotní a
dopravní výchovy
společné aktivity pro
předškoláky a prvňáky,
olympiáda, vánoční besídka,
výlet, hodiny Tv…,

5.- 9.
4.- 9.

1.- 4.
1.- 9.
1., MŠ
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Branný den

Den jazyků
- pro žáky 5. až 9. třídy. Ti měli možnost předem zvolit libovolnou zemi světa, která je
zlákala touhou po poznání a získání co nejzajímavějších informací zeměpisných,
historických, politických nebo jazykových. Tyto informace pak získávali vyhledáváním
na internetu, řešením kvízů, křížovek a zodpovězením nejrůznějších otázek v pracovních
listech připravených nejen v mateřském jazyce, ale i v angličtině či němčině. Žáci tak
mohli ve skupinách poměřit svoji jazykovou zdatnost , ale i estetické cítění a výsledkem
jejich snahy a práce byla projektová prezentace jednotlivých tříd,
Zapojení do projektů:
 Projekt CPIV Brno /30 měs. – vzdělávání pg. sboru, nákup pomůcek, příprava šk.
podpůrných programů a IVP, konzultační a poradenská pomoc
 Moje volba – moje budoucnost – zapojení do projektu EU – Integrovaná střední škola
Sokolnice a Okresní hospodářská komora Břeclav ( exkurze, besedy se
specialisty pro výběr povolání a oborové dny)
 Čtení pomáhá – žáci 2.-9. roč. se zapojili pod vedením češtinářů do celostátního internetového
projektu na podporu čtenářské gramotnosti
 Férová škola – zapojení do víceletého projektu EU na podporu inkluzívního vzdělávání a
individuální integrace, škola byla certifikována LLP jako „Férová škola“
6. Zájmová činnost
Škola nabízí

A/ povinně volitelné předměty
B/ kroužky
C/ volnočasové aktivity – třídní, družinové a školní akce

A/Povinně volitelné předměty:
6. ročník
Sportovní hry /1
Kondiční cvičení /1

Mgr. A.Marečková
Mgr. V.Hasilová
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7. ročník
Německý jazyk /2
Sportovní hry /1
Kondiční cvičení /1

Mgr. V.Hasilová
Mgr. A.Marečková
Mgr. V.Hasilová

8. ročník
Informatika /2
Německý jazyk/2

Ing. L. Venosová
Mgr. V.Hasilová

9. ročník
Finanční gramotnost /1
Německý jazyk /2

Ing. M. Malhocká
Mgr. V. Hasilová

B/ Kroužky školní
Název kroužku
Dyslektický kroužek

Vedoucí kroužku
Mgr. Ludmila Dobešová 1. – 9. třída

Sborový zpěv

Mgr. Josef Tichý

1. - 5. třída

Atletický kroužek

Eva Vymyslická

1. - 4. třída

Kroužek dovedné ruce

Soňa Chmelková

1. - 5. třída

Pohybové hry a hraní

Mgr.Veronika Hasilová

1. -6. třída

Externě
Jazyk anglický
Jazyk anglický
Biblický
T - ball
Volejbalová přípravka

1. třída
2.,3. třída
1.-5.třída
2.-7.třída
1.-8. třída

Lingová
Lingová
Baránková
Richter
Wollmann

7. Výuka ICT
Ve druhém pololetí školního roku bylo inovováno vybavení počítačové učebny. Nyní je žákům
k dispozici 25 pracovních stanic, skener, digitální fotoaparát a digitální kamera.
Naše škola se zapojila do výzvy EU Peníze školám – díky tomuto projektu jsme mohli zakoupit
ke stávajícím 4 další 3 interaktivní dataprojektory a notebooky do učeben 3., 6. a 7. třídy,
dokoupili jsme další interaktivní učebnice a cvičení od společnosti Fraus (Čítanka, JČ a PRV pro
2. a 3. ročník, Zeměpis 9). Žáci nyní nemusí přecházet do jednotlivých učeben kvůli interaktivní
výuce a využívání ICT je nyní běžnou součástí výuky.
Ve školním roce 2011/2012 se podle našeho vzdělávacího programu informatika poprvé
vyučovala již v 5. ročníku. Děti se seznamovaly se základním ovládáním počítače, pracovaly se
složkami, seznámily se se softwarem Malování, MS Word a MS Powerpoint. Na druhém stupni
ZŠ se informatika vyučovala v 6. a 8. ročníku. Žáci 8. ročníku ve 2. pololetí v rámci informatiky
vytvořili 2 čísla školního časopisu Kafka (průřezové téma ŠVP Mediální výchova), který je
k dispozici ke stažení na školním webu.
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Počítačová učebna byla po celý školní rok využívána i v ostatních předmětech – výukové programy
využívají učitelé k procvičování učiva v předmětech ČJ, JA, JN, M, PŘ, CH, F, Z, VO, VZ.
Letos naši žáci absolvovali první celoplošnou generální zkoušku NIQES ověřování výsledků žáků
na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol. Po technické stránce testování proběhlo bez problémů.
Dále se žáci 5. a 9. ročníku zúčastnili testování informační gramotnosti Gepard realizované
společností Scio – Gepard ověřuje schopnost žáků pracovat s informacemi - jejich získání,
zpracování a předání dalším osobám.
Letos podruhé se naše škola zúčastnila soutěže v malování na počítači - Pod modrou oblohou,
téma letošního ročníku byl: VESMÍR. Bronia Radkovičová z 8. třídy obsadila krásné 6. místo.
Dále byl mimo soutěžní kategorie oceněn pochvalou poroty i Václav Šebesta z 5. třídy - soutěže
se mohli zúčastnit žáci až od 6. třídy. Oba žáci se 27.4.2012 zúčastnili slavnostního vyhlášení v
Moravské Třebové.

Vyhodnocení soutěže Pod modrou oblohou
8. Environmentální výchova
Program environmentálního vzdělávání na naší škole je realizován výukovým předmětem
Environmentální výchova v 6. a 7. třídě a dalšími aktivitami v rámci celé školy.
Žáci získávají v hodinách environmentální výuky nové informace z této oblasti prostřednictvím
vyučujícího i s pomocí médií (internetu, televize, novin a časopisů). Je jim umožněna i praktická
činnost, kdy se aktivně podílí na třídění odpadů ve škole, provádí úklid v okolí školy a části obce a
udržují školní zahradu.
V oblasti krátkodobých činností byl celý školní rok velmi bohatý, pestrý a zajímavý, téměř
všechny plánované činnosti se uskutečnily. Mezi nejzajímavější a novější patří:
Burza hraček, kterou organizujeme tradičně před Vánocemi na Den otevřených dveří.Výtěžek
z této akce zasíláme na UNICEF. Zatím se nám také stále daří vymýšlet ekologická témata na
krátké scénky
( ekodivadélka), která jsme letos předvedli nejen ve škole, ale i na Den Země v Městské knihovně
v Břeclavi.
Ve spolupráci s Městským úřadem Břeclav, s odborem školství a odborem životního prostředí,
proběhl Den Země. Žákům 4., 5. a 6. tříd byla umožněna vyhlídka z městského vodojemu. Potom
si žáci vyslechli velmi zajímavou přednášku pana Otakara Pražáka o přírodě okolních lužních
lesů. Součástí projektu Den Země byl také úklid v okolí saletů Tři Grácie a Rendezvous.
V Centru ekologické výchovy jsme pro šesťáky objednali program Kvakoš, který proběhl na
konci roku v lednickém parku.
V letošním roce jsme se zapojili do projektu Ekopolis – stavba města. Ekopolis představuje
atraktivní a účinnou pomůcku, která nejenže rozšiřuje znalosti žáků v této oblasti, ale směřuje také
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k úpravě jejich postojů a hodnot. Žáci jsou ve hře postaveni do modelové situace, kdy se musí
samostatně rozhodovat a jejich úspěch závisí na schopnosti zohlednit v průběhu hry různé jevy a
souvislosti z oblasti vztahů člověka k okolnímu prostředí.
Dalším vzdělávacím projektem na 5 let je projekt Nejbohatší ekosystémy planety Země.
Přednášky se zabývají ochranou divoké přírody, výchovou a vzděláváním dětí na příkladu dvou
nejbohatších ekosystémů planety Země: TROPICKÝ DEŠTNÝ LES a PODMOŘSKÝ SVĚT KORÁLOVÝ ÚTES. První přednáška měla téma – pralesy Indonésie. Výtěžek jde na záchranu
zvířat z černých trhů.Velmi zajímavá byla filmové projekce Planeta Země 3000 – tajemný svět
Ekvádoru a Galapág.
9. Lyžařský výcvikový kurz
Letos lyžařský kurz proběhl v Jeseníkách v Branné. 21 žáků 6. – 9. ročníku a 3 pedagogové byli
ubytováni na ubytovně Kolštejn. Výcvik probíhal pod vedením 2 instruktorek, sněhové podmínky
byly dobré.

l ) Údaje o prevenci rizikových jevů
Škola má problematiku rizikových jevů chování u dětí zpracovánu ve směrnici Prevence
rizikových jevů a v Minimálním preventivním programu.
Jeho hlavní cíle jsou:
• Vytvoření bezpečného sociálního prostředí, které bude bránit výskytu
rizikových projevů chování ve škole
• Podpora zdravého životního stylu
• Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence
• Dostatečná spolupráce rodiny a školy
• Netolerance k narůstajícímu trendu agresivity a násilí ve společnosti
Snažíme se, aby se prevence a zdravý životní styl staly přirozenou součástí života školy, školních osnov
a výuky jednotlivých předmětů a nebyla pojímána jako nadstandardní aktivita školy.
Ve škole funguje výchovné poradenství, které zajišťuje výchovná poradkyně a metodik prevence. Obě
úzce spolupracují s třídními učiteli a vedením školy, snaží se každodenním působením předcházet
nežádoucím jevům. Jakékoliv náznaky takových jevů se snažíme podchytit a řešit. Na škole pracovala
od února do prosince také asistentka pro práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, která se
věnovala žákům především po vyučování, pomáhala jim s přípravou na vyučování a zajišťovala
komunikaci s rodinami.
Problematika prevence rizikových jevů se pravidelně objevuje v různých předmětech I. i II. stupně,
především ve výchově k občanství a ke zdraví, prvouce, přírodovědě.
Na začátku školního roku byla dětem jasně nastavena pravidla chování, která v průběhu roku
periodicky připomínáme.Učitelé rovněž rozvíjejí pozitivní mezilidské vztahy, úctu k životu druhého
člověka a respekt k individualitě každého jedince.
Také nabídka zájmových kroužků, projektů a mimoškolních akcí a aktivit přispívá k budování zálib a
zájmů již od útlého věku a působí preventivně.
Další oblasti, na které jsme se letos zaměřili, je mapování vztahů v kolektivu.
2.roč………Klima třídy
5.roč………Vztahy s ostatními
7.roč………Kamarádství
9.roč………Drogová prevence
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Velmi závažným problémem se v současné době jeví mezi mládeží zejména zneužívání legálních drog
– kouření a alkohol.
V poslední době se u žáků projevuje i závislost na počítačích. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že
většina žáků i v průběhu týdne sedí 4-6 hodin denně u počítače.
Letos jsme se zaměřili i na kyberšikanu. Zorganizovali jsme besedu na téma bezpečnějšího internetu a
kyberšikany, v příštím roce bychom rádi zabezpečili vzdělávání s tématem kyberšikany pro pedagogy.
Ve škole je malé procento dětí pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí. Často se setkáváme
s tím, že rodina nevěnuje dítěti dostatek času a náležitou péči. V rodině velmi často chybí pevně
stanovená pravidla chování. Tyto děti mají mnoho zameškaných hodin – ať omluvených či
neomluvených. Tuto velkou absenci řešíme ve spolupráci s OSPOD. Letos jsme se zaměřili na
zmapování absence – omluvené i neomluvené. Na škole je 167 žáků, jejich celková absence za letošní
rok byla 13 681 hodin. Z toho 7 žáků má celkem 25 neomluvených hodin, což je 0,2%. 3 žáci ve 4. třídy
mají celkem 6 neomluvených hodin, 2 žáci 8. třídy mají 10 neomluvených hodin a 2 žáci 9. třídy mají 9
neomluvených hodin. Neomluvená absence od loňského roku klesla.
Je zarážející, že průměrná absence na jednoho žáka je téměř 82 hodin. Nejnižší průměrná absence je ve
druhé třídě (46 hodin) a v šesté třídě (60 hodin). Nejvyšší absence je ve 4. třídě (112 hodin) a v 9. třídě
(141 hodin). Také absenci je nutné příští rok více sledovat.
Pro včasné podchycení případů záškoláctví mají pedagogičtí pracovníci jasné pokyny, které vycházejí z
příslušných školských předpisů a školního řádu.
V průběhu roku byl založen ŠKOLNÍ PARLAMENT.
Formy realizace MPP
 nástěnka – aktualizace témat, seznamy poradenských center,
 třídní hodiny,
 programy podporující zdravý životní styl –Výchova ke zdraví, školní a třídní projekty, nabídka
volitel. předmětů,
 volnočasové aktivity – kroužky, školní a mimoškolní aktivity
 spolupráce s Policií ČR, Městskou policií, OSPOD, PPP Břeclav
 programy na prevenci sociálně patologických jevů
Akce:
Sapere - online soutěž o zdravé výživě, 6. - 9.třída
Den bezpečnějšího internetu, kyberšikana – prezentace a beseda, 5.-9.tř.
Já a ty - Vnímání sama sebe a vnímání druhých, soužití ve třídě a ve společnosti -6. a 7. třída
Týden mobility- Ukázka zásahu bezpečnostních složek při dopravní nehodě - praktické ukázky
ošetřování při nehodě, seznámení s vybavením záchranářů (hasiči, záchranka, policejní auto), 6.,7.tř.
Vzájemné vztahy, respekt a spolupráce - 8. třída
programy IQ ROMA -forma zážitkových a interaktivních metod práce směřovala k tomu, aby třída
začala pracovat jako tým, žáci se navzájem tolerovali.
Školní shromáždění - 2. stupeň
beseda učitelů, vedení školy a žáků na téma Naše škola.
Zástupci každé třídy pronesli úvodní projevy a diskutovalo se o tom, co nejvíce trápí naše žáky, co by se
dalo nebo mělo změnit.
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Světová kampaň Den bez tabáku - téma "Boj se závislostí" – žáci se zúčastnili projektu, ve kterém
odsuzovali jakoukoliv závislost (výkres, báseň, zamyšlení, výpočet ceny cigaret za rok...)
Sebeobrana – beseda s Policií ČR, aktivní ukázky, jak se bránit (děvčata 8. a 9. třídy)
Dopravní soutěž BESIP
Cyklo-běh za Českou republiku bez drog - na dvoře ZŠ Valtická. Akci podpořil také zpěvák Jiří
Zonyga. Cyklo-běh se konal pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky. (6. třída)
Poradenské služby v základní škole
Údaje o zaměstnancích školy
počty
výchovný poradce
školní metodik
prevence

fyzický počet
1
1

kvalifikace,specializace/dosažené vzdělání
VŠ-Spec.studium VP na CDVU Brno při MU
E-Kariera
-Etická výchova
-Vzdělávací program Právní vědomí v
oblasti školního násilí
- MU Brno, Pedagogická fakulta – „Studium k
výkonu specializovaných
činností - prevence sociálně patologických jevů“

věková struktura
35 – 50 let

do 35 let
výchovný poradce
školní metodik
prevence

-

1

50 let-důch.věk/z toho
důchodci
1/0
-

Výchovné poradenství
Náplní práce výchovné poradkyně je poradenská, metodologická a informační činnost mezi dětmi,
učiteli a rodiči.
Ve školním roce 2011 – 2012 byly opět dva dyslektické kroužky, které vedla Mgr. Ludmila Dobešová.
Celkový počet dětí se specifickou vývojovou potuchou učení ke konci školního roku byl 24.
Tabulka SVPU:
Stupeň
l.
ll.
celkem

15
9
4

dívky
3
2
5

chlapci
12
7
19
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Integrace:
Stupeň
l.
ll.
celkem

1
2
3

dívky
0
0
0

chlapci
1
2
3

V tomto školním roce byli 3 chlapci s integrací. Na prvním stupni je integrace od roku 2009
i s asistencí, a je prodloužena i na další školní rok 2012 – 2103. Obě dvě integrace na druhém
stupni v tomto roce končí.
Tabulka přehledu vyšetření a kontrolního vyšetření:
Stupeň
vyšetření
l.
ll.
celkem

2
0
0

Kontrolní
vyšetření
12
3
15

SŠ
10
0
10

OU
8
0
8

14
3
17

Počet vycházejících žáků z 9. a 8. třídy:
Třída
9.
8.
Souhrn
celkem

jiné
1
1
19

V rámci volby povolání a zkvalitnění informací o studiu byly žákům 9. třídy umožněny
tyto akce, exkurze a přednášky:

Prezentace škol:
3.11.2011 – SOŠ a SOU EB Břeclav
10.11.2011 – OA, Břeclav
24.11.2011 – SOŠ a SOU EB Břeclav – učební obory
1.12.2011 – Gymnázium SOU Mikulov
6.12.2011 – IPS – ÚP Břeclav
8.12.2011 – SSOŠ Břeclav
Exkurze:
13.10.2012 – SOŠ a SOU Bzenec
Informace pro rodiče žáků 9. a 5. třídy:
Ve školním roce 2011 – 2012 se uskutečnila informační schůzka pro rodiče „ Jak vyplňovat přihlášku
na SŠ a OU“ a současně byli rodiče upozorněni na připravované změny, týkající se změn počtu
přihlášek ke studiu během měsíce ledna 2012. O změnách byli rodiče i žáci informováni písemnou
formou a na webových stránkách školy. 19. 4. 2012 byly vydány výchovnou poradkyní
Mgr. L. Dobešovou „ Zápisové lístky“ zákonným zástupcům žáků 9. a 5. třídy.
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Zápis dětí do první třídy proběhl 25. 1. 2012.
Škola nanečisto:
přípravný kurz vedený výchovnou poradkyní proběhl v období
21. 2. 2012 - 10. 4. 2012.
Byl ukončen krátkým programem, který si děti připravily pro rodiče,
a slavnostním předáním diplomů dětem.
Projekt: „ Moje volba - moje budoucnost “
Ve školním roce 2011 byl podepsán dvouletý projekt " Moje volba - moje
budoucnost" pod záštitou EU, MŠMT a ISS Sokolnice v Brně.
Cílem projektu bylo zvýšit zájem žáků o studium technických, řemeslných a
služebních
oborů. Vše probíhalo v rámci vyučování formou besed, exkurzí nebo oborových dnů.
Do projektu byli zařazeni žáci 7., 8. a 9. tříd.
Projekt započal v roce 2011 a byl ukončen v květnu 2012.

m) Základní údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery
Na škole funguje odborová organizace . Novým předsedou je od 26.9. 2011 Mgr.Josef Tichý, učitel
základní školy, a v současnosti čítá organizace 8 členů. Spolupráce vedení školy a odborů je dobrá.
Kolektivní smlouva uzavřená v lednu 2011 je platná do 31.12.2015.
Klub přátel školy - od školního roku 2006/2007 funguje na škole dobrovolné sdružení rodičů.

n) Základní údaje o hospodaření školy
Celkové příjmy:

14 660 673,-

1. Příjmy ZŠ

14 320 928,-

-

Dotace: MěÚ

-

JmKú

-

Tržby:

2 800 000,10 190 550,-

stravné žáci, zaměstnanci, příjmy od rodičů – ŠD,

MŠ, úroky z b.ú.
2. Příjmy z DČ
-

Tržby za pronájem tělocvičny, stravné – cizí strávníci

1 330 378,339 745,-
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Celkové výdaje:

14 660 478,-

1. Výdaje ZŠ
-

Mzdové náklady: platy zaměstnanců školy, OPPP

7 716 684,-

-

Zák. odvody ZP,SP, tvorba FKSP

2 473 866,-

-

Provozní náklady: - čist.,úklid. prostředky, kancelářské

-

potřeby, spotř. potravin, pracovní oděvy, DHDM, DHM,
služby, školení, cestovné
Náklady na energie

1 805 102,934 986,-

-

Opravy, odpisy, popl. KB, pojištění

1 392 257,-

2. Výdaje v DČ
-

337 583,-

Spotřeba energie, spotřeb. materiál, nákup a spotřeba
potr. zboží, opravy, mzdové náklady, odvody, poplatky

Čerpání dotací – rozpočtu:
 MěÚ celkem

-

Energie

-

Provoz:
Opravy, služby, poplatky, DHDM, mzd.nákl.

 JmKÚ

Mzdy zaměstnanců

-

rozpočet

čerpání

2 800 000,-

2 800 000,-

800 000,-

934 986,-

2 000 000,-

1 865 014,-

rozpočet

čerpání

10 190 550,-

10 190 550,-

7 716 684,-

7 542 684,-

-

OPPP

-

Odvody ZP, SP, FKSP

-

ONIV – škol.potř., pomůcky, školení, cestovné

-

Účelová dotace: - školní vybavení pro žáky 1. tř. 20 000,-

20 000,-

asistent pedagoga

44 000,-

10 000,-

10 000,-

2 473 866,-

2 473 866,-

100 000,-

100 000,-

44 000,-
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Dle výkazu zisku a ztrát hospodářský výsledek z hlavní a hospodářské činnosti za rok 2011 činil
+ 194,70 Kč. Návrh na rozdělení HV do rezervního fondu byl schválen Radou města Břeclav
14.3.2012.

Mgr. Jitka Šaierová
ředitelka školy
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