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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 300 žáků
kapacita 62 žáků
kapacita 50 žáků
kapacita 280 jídel
kapacita 83 jídel

Rada školy je zřízena podle §167 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění.
Od 1.11.2008 pracuje školská rada v tomto složení.
Za pedagogy: Mgr. Lenka Horníčková, Mgr. Anna Marečková
Za zřizovatele: Martin Radkovič, Radka Kobrová
Za rodiče: Bc. Robert Slaný, Kamila Rausová

Školská rada se sešla v tomto školním roce celkem dvakrát. Zástupkyně ředitelky školy podala zprávu o
chodu školy, provedených opravách na škole a o problémech v chování žáků a přístupu rodičů k jejich
vzdělávání.
Následné volby do Rady školy proběhnou v říjnu roku 2011.
Škola
Údaje jsou zpracovány dle zahajovacích výkazů k 30.9.2010
Počet ročníků

1. stupeň

5

5

95

19

2. stupeň

4

4

71

17,75

Celkem

9

9

166

18,44

Celkový počet žáků v 1. ročníku :

Počet žáků

Prům.počet žáků
na třídu

Počet tříd

14

Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu: 13,83

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, v podkroví jazyková učebna a 2 oddělení školní družiny.
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 s interaktivní tabulí,
odborná učebna pro výuku přírodovědných předmětů s přilehlými kabinety a cvičná kuchyň s učebnou.
K výuce praktických činností je možno využívat školní dílnu a školní pozemek. Podmínky zde nejsou
ideální, školní dílna není dostatečně prostorná a vybavená. Školní pozemek jsme přebudovali na
přírodní učebnu s ptačí pozorovatelnou a přírodním posezením.
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.
Škola je dobře vybavena didaktickou technikou, učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých
předmětů je možné používat výukový SW. Vše je průběžně doplňováno a aktualizováno.
Zařízení školního stravování
Počet strávníků
Typ jídelny – dle výkazu Z1701
ŠJ - úplná
ŠJ výdejna
CELKEM

Celkem
žáci a děti
213
69
282

Zaměstnanci školy,důchodci Ostatní

155
62
217

33
7
40

25
25

Počet pracovníků školního stravování
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

4
4

Školní družina
Počet vychovatelů
Školní
družina

Celkem

Počet oddělení

2

Počet dětí ve ŠD

50

Fyzické

Přepočtené

2

1,403

Provoz ŠD je zajištěn od 6.00 – 7.40 (ranní provoz) a od 11.40 – 16.00 (odpolední provoz).
Ve školním roce 2010 / 2011 navštěvovalo naši ŠD celkem 50 dětí od 1. do 5. třídy.
Spojení žáků různých věkových skupin se osvědčilo - starší předávali své zkušenosti a dovednosti
mladším. Všechny děti jsou 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.( kompetence k učení, k řešení problémů,
komunikativní, sociální a interpersonální, činnostní a občanské, k trávení volného času ).
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Prostory družiny jsou plně účelově a moderně vybaveny. Děti mají k dispozici odpočinkový prostor
s lehátky a polštářky, hrací koutky a prostor pro výtvarnou a pracovní činnost. 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.
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 na
pracovní činnosti, 2.odd. na výtvarnou výchovu.
Po celý školní rok bylo pro děti přichystáno spoustu školních i mimoškolních akcí, kterých se v hojném
počtu zúčastnily.
Činnosti ŠD byly přizpůsobeny věku, zájmu a individuálním schopnostem dětí a také materiálním
podmínkám naší ŠD. Zaměřily se kromě jiného 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.
Kroužky
- Kroužek výtvarný - Blanka Banasiková ( středa 15 -16 hod. )
- Kroužek dovedných rukou – Soňa Chmelková ( čtvrtek 15 – 16 hod.)
Akce ŠD
- divadlo Polárka Brno – pohádka Mrazík
- výrobky k prodeji na Den otevřených dveří
- zpívání u stromečku, nadílka
- zimní vycházka ke krmelci
- kouzelník v ŠD
- skákací hrad k MDD
- knihovna ,, První pohádková olympiáda “
Účast ve výtvarných soutěžích :
Lodní doprava – září
Dva světy – říjen
Můj kraj – listopad
Holocaust – prosinec
Lidová říkadla – únor ( čestné uznání Kurka T. 3.tř., Filková A. 4. tř.)
39.mezinárodní výt.soutěž Lidice - březen
Mateřská škola
MŠ
Celkem
Správní zaměstnanci
Pedagog.zaměstnanci

Počet oddělení MŠ
k 1.9.10
3
2
5

Počet dětí v MŠ
k 1.9.10
62

Počet učitelek
k 1.9.10
2,087
5

MŠ
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MŠ
Hana Šimková

SPgŠ

Jarmila Krejzová
Marcela Zajícová
Marie Kaňová
Anna Drobiličová

SPgŠ Kroměříž
SPgŠ Znojmo
SPgŠ Znojmo
SPgŠ Karlovy
Vary

Dana Vojáčková
Renata Bartolšicová

Školnice MŠ
Uklizečka MŠ

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

Ved.učitelka

1/ 25

učitelka
učitelka
učitelka
učitelka

1
1
1
1

1
1

Demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního roku 2010/11:
- provoz MŠ 6.15 h – 16.30 h
- přijato 62 dětí , plná kapacita MŠ
- třída Broučků - 18 dětí, z toho 2 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 47 dětí – 22 dětí přijato /3 výjimky/
- odklad školní docházky – 3 děti z důvodu školní nezralosti
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 doplńovaly, vždy jsme sledovaly, aby byly splněny požadavky Rámcového
programu pro předškolní vzdělávání. Jednotllivé 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.
Oblast materiálního vybavení a oprav
- dle vyjádření revizního technika pro tělovýchovné nářadí byla odstraněna průlezka na školní
zahradě, poslední herní prvek zahrady.
- v prosinci byla nově vybavena školní jídelna nábytkem – stoly a židličky přizpůsobeny vzrůstu dětí
/předškoláci a mladší/
- v červnu zahájena celková rekonstrukce zahrady a provedena výměna krycí plachty a písku
v pískovišti.
Bude zbudován přístřešek pro děti, zahradní sprcha a herní prvek
- 1 třída je vybavena novým nábytkem.
- budova MŠ a zařízení prochází pravidelnými bezpečnostními a hygienickými revizemi, závady jsou
průběžně odstrańovány.
Spolupráce se ZŠ , rodiči a ostatními partnery, mimoškolní aktivity
Základní škola
 spolupráce se ZŠ, pravidelné návštěvy dětí, konzultace připravenosti dětí na vstup do školy,
pořádání společných slavností s prvními ročníky
 společná hodina tělocviku
 posezení u vánočního stromečku
 dětská sportovní olympiáda
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společný výlet do ZOO Lešná, Zlín
divadelní představení Tetiny

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.
.
Akce pro děti a rodiče
 Mámo, táto pojď si hrát – výroba draků, dýńování
 Zdobíme vánoční stromečky
 Zdobíme velikonoční kraslice
 vystoupení dětí ke Dni matek
 Den otevřených dveří
 Oslava MDD
 Rozloučení s předškoláky, ukončení školního roku
Ostatní partneři
 projekt CPIV – oblast integrace
 spolupráce SPgŠ Znojmo – praxe studentky
 spolupráce s Městskou knihovnou, Hasiči, kynologickým klubem
 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
 výlet do Zoo koutku Hodonín
Zájmové kroužky
 výtvarný - Marcela Zajícová
 rukodělný – Jarmila Krejzová
 výpočetní techniky – Anna Drobiličová
 logopedický – Hana Šimková, Marie Kaňová
 angličtina hrou – Mgr. Lingová
Vynikající reprezentace ve výtvarných soutěžích – umístění na 1. místech. / uč. Zajícová, Krejzová/
Využití poradenských služeb
PPP-vyšetření školní zralosti,vyšetření dětí se speciálními spotřebami,problematika školního
vzdělávání
SPC Brno Veslařská, pobočka Hodonín - logopedie, integrace
Multikulturní výchova
- děti se zábavnou a přijatelnou formou seznamovaly s odlišnými kulturami a snažily se chápat odlišné
kulturní zvyky.
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Prevence rizikového chování
Na začátku školního roku byla dětem jasně nastavena pravidla chování , která v průběhu roku
periodicky připomínáme. Doprovázena jsou obrazovým materiálem, který se vztahuje ke konkrétním
pravidlům.
Učitelky rovněž rozvíjejí pozitivní mezilidské vztahy, úctu k životu druhého člověka a respekt
k individualitě každého jedince.
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.

b) Obory vzdělávání
Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
Název zvoleného vzdělávacího
programu
Základní škola
ŠVP pro základní vzdělávání:
Škola zá-klad života

Číslo jednací
16 847/96-2

V ročníku
5.ročník
1.,2.,3.,4.,6.,7.,8.,9. ročník

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 kromě 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.

11

Nepedagogičtí pracovníci
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Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2010/11 nastoupili na školu: 0
Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2010/11 nastoupili na školu: 1
Mgr. J Pížová – zástup za MD
Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2010/11 odešli ze školy: 1
Mgr. B. Struhárová - MD
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Pedagogičtí zaměstnanci
Jméno

Vzdělání

ZŠ
Mgr. Jitka Šaierová
Mgr. Lenka Horníčková
Mgr. Lenka Damcová

Prac. zař.
třídnictví

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

Mgr. Ludmila Dobešová
Mgr. Veronika Hasilová

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

Mgr. Helena Kaňová

PdF UJEP Brno

Mgr. Anna Marečková

Úvazky

ŘŠ
Zástupce ŘŠ
učitelka

1/7
1 / 11
MD

učitelka

1

2.tř./ VP
7.tř.

1 / 20
1

Učitelství pro I. St. ZŠ

1.tř.

1

PF UJEP Brno

Tv-Z

5.tř.

1

Mgr. Anna Slavíková
Mgr. Bohumíra
Struhárová
Mgr. Bohuslava Pížová

PřF UJEP Brno
FF Ostrava

M-F
JČ-D

1
1

PdF UJEP Brno

JČ -D

Mgr. Josef Tichý

PdF UJEP Brno

Učitelství pro I. St. ZŠ

6.tř./ ŠMP
9.tř.
Od 1.2. MD
Zástup za
MD
3.tř.

Eva Vymyslická

SPgŠ Praha

Vychovatelství

4.tř.

1

Ing. Linda Venosová

Zahradnictví, DPS- učitel
odborných před. na SŠ
Učitelství na MŠ

8.tř./ ICT

1 / 19

Banasiková Blanka

MZLU Brno, PdF
MU Brno
SPgŠ Znojmo

0,
0,45

Chmelková Soňa

SPgŠ Znojmo

Vychovatelství

Marcela Petrjánošová

SOU Bzenec
SOŠ manag. a
práva Brno

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

Ing. Miroslava Malhocká

Pg. studium pro učit.
všeob. vzděl. a odb. před.
Učitelství na MŠ
JN, TV

studující

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
3/2 k 1.2.
0
8
0
2
1
0
0
0 /1 k 1.2.
13
2

0
1
0

předměty
JČ, VZ
M, Přv, Hv, Vl

Aj, Fin.gram.
Jč, M, Prv, VV, Pč
Jn, D, VO,VZ, Tv,
Kc, Pč
Jč, M, Prv,Vv, Pč,
Hv, Tv
Z, Evvo, Vv, SH,
Tv,VZ
M, F, Pč,VO
Jč, VZ, D

1
1

0,
0,5

Jč, M, Prv, Pč, Hv,
Vv
Jč, M, Přv,Vl, Tv,
Hv
Ch, Př, F, Inf, Pč,

Vv, Pč
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Provozní zaměstnanci
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

1
0,950
1
0,9
1
1
1
1

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 využívali přednostně semináře s tématem EU peníze školám a hodnocení školy a
žáků. Součástí vzdělávání je také nákup a odběr odborných časopisů, knih a vzdělávacích programů.
TYP KURZU
Právo ve škole
Ša
Praktický seminář
Mš
Za
Plánování a realizace třídního vzdělávacího programu Mš Šim
Setkání ředitelů zaměřením na prakt. Realizace projektu
Peníze školám
Ša,Ho
Další rozvoj profesních kompetencí ZŘŠ
Ho
Školení ved. pracovníků v oblasti BOZP
Mš
Šim
Jak a proč učit žáky sebehodnocení
Pg
Agrese mládeže
Sl
Finanční řízení projektů
Ho
Hodnocení žáků ve školní praxi
Ma
Finanční gramotnost poutavě a zábavně
Mal
Techniky k rozvoji čtenářské gramotnosti
Pi
Hospitační činnost v systému pedag. řízení školy
Ho,Ša
Pedagogický pracovník ve víru paragrafů
Ho
Setkání metodiků prevence
Sl
Třídnická hodina
Ma, Ve, Sl, Ka
Financování EU Peníze školám
Ko, Ho
Mezinár. konference inkluzívního vzdělávání
Ša

POČET PRACOVNÍKU

Cena

1
1
1
2

800
680
590
700

1
1
12
1
1
1
1
1
2
1
1
4
2
1

1140
300
3020
300
800
540
960
800
2300
650

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“
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2010-2011
6. Mgr. Anna Marečková – Koordinátor EVVO - Mendlova univerzita Brno – Environmentální vzdělávání pro
pedagogy ( zahájila studium)

f) Zapojení školy do rozvojových programů
ROZVOJOVÉ PROGRAMY
 Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru v roce 2011,
č.j. JMK 111384/2011 ( k 1.9.2011 byl podán požadavek)
 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
Asistent pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí
Marcela Petrjánošová ………………0,5 úvazek………………….1.2.2011 – 29.6.2011
V současné době si doplňuje středoškolské vzdělání, obor sociální činnost pro etnické skupiny na SOŠ managementu a
práva s.r.o v Brně.
Asistent pedagoga

Banasiková Blanka ………….…….0,45 úvazek.……………. 2.9.2009 - 31.3.2011
0,35..………………………1.4.2011 - 29.6.2011
V 2. tř. je 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.

g) Projekty financované z cizích zdrojů

ve školním roce 2010-2011 nebyly realizovány.

h) Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání
Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

Počet žáků

Prospělo

Neprospělo

Opakují

13
23
13
23
22
94
15
20
19
16
70

Prospělo
s vyznamenání
m
6
14
7
17
10
54
7
12
5
3
27

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

6
9
6
6
12
39
8
8
14
13
43

1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

164

81

82

1

1
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Hodnocení chování
Stupeň z chování

Počet

1
2
3

% z počtu všech žáků školy

160
1
3

97,56 %
0,6 %
1,82 %

3. Zameškané hodiny
Celkový počet neomluvených hodin za šk.r. 2010/2011 – 127 hod.
Nejvyšší podíl na vysoké neomluvené absenci má 5 žáků z romského etnika- 106 h
Při řešení záškoláctví jsme v kontaktu s OSPOD a Policií ČR.
Průměr neomluvených hodin na jednoho žáka: 0,769 hod.
Průměr omluvených hodin na jednoho žáka: 90,374 hod.

i) Údaje o přijímacím řízení na střední školu, zápis k povinné školní docházce
Přijímací řízení
Školní rok
2010/11

Gymnázia
4 leté studium 6 leté studium 8 leté
studium

Počty ž.
přijatých

2

0

SOŠ

0
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SOU
Konzervatoř

2

0

Počet žáků vycházejících ze základní školy:
ročník
chlapci
dívky
počet
Celkem
vycházejících

9.
9
7
16

8.
1
0
1

7.
0
1
1

-

-
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16 žáků nastoupí na střední školy nebo učiliště, 2 žáci v dalším studiu pokračovat nebudou, žákyně z
5. třídy, která byla přijata na gymnázium, nenastoupí a zůstává na naší škole.
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
44

Počet odvolání
0
0
0

-
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Počet žáků zapsaných do 1. ročníku pro rok 2010/2011: 16
Počet žáků zapsaných do 1. ročníku pro rok 2011/2012: 23

j) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
V letošním školním roce nebyla provedena kontrola ČŠI.
Další kontroly
HZS JmK - tematická kontrola PO - bez závad
OSSZ Břeclav –kontrola pojistného a plnění úkolů v nemoc. a důchodov. pojištění – bez závad

k) Údaje o aktivitách a prezentaci školy
Prezentace na veřejnosti:
 Den otevřených dveří ,
 2.školní shromáždění (beseda pg. sboru s žáky)
 časopis Kafka
 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.
 Vánoční koncert – pěvecký sbor v místní sokolovně
 Svátek matek - pěvecký sbor v místní sokolovně
 Hrajeme si – seznámení se školou, odpolední akce pro předškoláky a rodiče
 Slavnostní ukončení škol. roku – předávání vysvědčení deváťákům , program
s aktivním zapojením pro děti a rodiče
Spolupráce se slov. krúžkem- kult. akce
IQ Roma
knihovna
Duhovka – T-ball, keramické dílny…
Volejbalový oddíl TJ Lokomotiva Břeclav – volejbalová přípravka
Ostatní školní akce: viz Rámcový plán akcí
Dýňobraní - pokus o překonání rekordu v počtu vyřezaných dýní,Valtice
Den Slabikáře
Mikuláš ve škole
Vánoční dílny, sportovní dopoledne
Nocování ve škole
Plavání, bruslení
Slet čarodějnic
školní výlety, společný výlet pro předškoláky, 1. a 2. třídu a jejich rodiče
škola v přírodě
přednášky, besedy,
vzdělávací pořady
knihovnické lekce
kino, divadlo, anglické divadlo, koncerty
peer programy…….
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pasování na čtenáře
Den Slabikáře
kroužky
Projekty:
 Škola nanečisto – přípravný kurz pro předškoláky- 16 hod.
 S úsměvem do školy – společné aktivity pro předškoláky a prvňáky, olympiáda, vánoční
besídka, výlet, hodiny Tv…, roční
 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)
 Ajaxův zápisník – dopravní výchova, roční
 Záložka – dvouměsíční projekt pro české a slovenské školy
 Zdravé zuby – 2.tř.
Projektové dny:
 Den zdraví – ukázky první pomoci předváděné žáky, beseda s veterinářkou- zdraví domácích
mazlíčků
 Den země – plnění úkolů v terénu, didaktické hry s ekologickou tematikou,výroba oděvů
z odpadových materiálů.
 MDD – individuální program tříd
Exkurze:
Mořský svět Praha
Putování za zvířaty – stáj Salma
Slovanské hradiště v Mikulčicích
ÚP Břeclav
OA Břeclav
Vzdělávací veletrh
Soutěže
- školní kola všech soutěží a olympiád
- testování SCIO
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Pythagoriáda – okresní kolo ……………….………..3.-4., 9. místo
Finanční gramotnost – okresní kolo – 3 žáci……………….3.místo
Olympiáda z JA – okresní. kolo – ………………………6.,7. místo
Dopravní soutěž Besip – okresní. kolo
1.kat….………….. 5.místo
2. kat. ……..……..2.místo
 Sapere – vědět jak žít – 1. ročník mezin. soutěže o zdravém životním stylu, 3 žáci postoupili do
krajského kola
 Pod modrou oblohou – mezinár. výtv. soutěž ( VV + ICT )
celostátní kolo………………………………….6. místo


O malovaný tulipán Boženy Šebetovské
Soutěž malých zpěváčků Podluží

kategorie dívky 6 – 8 let:

1. místo

Petra Burianová

kategorie chlapci 6 – 8 let:

1. místo
2. místo

Vojtěch Radkovič
Jakub Bravenec

kategorie dívky 9 – 11 let:

3. místo

Anna Bravencová

Sportovní soutěže
 Přehazovaná – regionální kolo ( organizace)
 Atletický čtyřboj a odznak všestrannosti – krajské kolo…ml.ž…..4.místo
st.ž……5.místo
 OBŠ I. stupeň
1. třída
Bára Kytková
2. místo - skok daleký
2. třída
Zdeněk Filka
1. místo - 600m.
Vojtěch Radkovič
Petra Burianová

1. místo – hod míčkem

Radka Kaňová

2. místo – 60m
1. místo – skok daleký
2. místo – hod míčkem
3. místo – 600m
1. místo – hod míčkem

3. třída
Petr Kalina
Milan Korelidis

1. místo – hod míčkem
2. místo – 600m

4. třída
Michal Rolník
5. třída
Šimon Slaný

2. místo – 600m
3. místo – 60m
2. místo – 600m
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Díky svému umístění a bodovému zisku v dalších disciplínách byli naši žáci vyhodnoceni jako
nejlepší atleti ve své kategorii:
Z. Filka, P. Burianová – 1. místo, R. Kaňová – 2. místo, M. Rolník, P. Kalina – 3. místo
 OBŠ II. stupeň
6. ročník
Silva Štěpánková
3.místo - hod míčkem
Leona Balgová
4.místo – hod míčkem
Silva Štěpánková
3. místo - 60 m
7.ročník
Lucie Vlčková

2.místo - 600 m

8. třída
Erik Milota

4.místo - 1500 m

5. 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
Kondiční cvičení

Mgr. A.Marečková
Mgr. V.Hasilová

7. ročník
Německý jazyk
Sportovní hry
Kondiční cvičení

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

8. ročník
Informatika
Finanční gramotnost
Německý jazyk

Ing. L. Venosová
Ing. M. Malhocká
Mgr. V.Hasilová

9. ročník
Informatika
Finanční gramotnost
Německý jazyk
B/ Kroužky
Název kroužku
Dyslektický kroužek
Sborový zpěv

Ing. L. Venosová
Ing. M. Malhocká
Mgr. V. Hasilová
Vedoucí kroužku
Mgr. Ludmila Dobešová 1. - 4. třída
Mgr. Josef Tichý

1. - 5. třída
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Výtvarný kroužek

Blanka Banasiková

1. - 5. třída

Atletický kroužek

Eva Vymyslická

1. - 4. třída

Kroužek dovedné ruce

Soňa Chmelková

1. - 5. třída

Mgr. Anna Marečková

6. - 9. třída

Mgr. Jitka Šaierová

5. - 9. třída

Míčové hry
Dyslektický kroužek

Externě
Jazyk anglický
Jazyk anglický
Charvatčánek
T - ball
Volejbalová přípravka

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

Lingová
Lingová
Miklíková
Richter

Výuka ICT
Ve školním roce 2010/2011 probíhala výuka informatiky v 6. až 9. ročníku. Žáci mají v počítačové
učebně k dispozici 25 pracovních stanic, skener, digitální fotoaparát a digitální kameru. Výuka
informatiky probíhá s důrazem na práci s výpočetní technikou, základním softwarovým vybavením a
utváření správných návyků a postupů využitelných v praxi. Letos poprvé se naši žáci v předmětu
informatika (6. - 9. třída) zúčastnili mezinárodní soutěže Pod modrou oblohou. Úkolem bylo nakreslit
obrázek v programu Malování na zadané téma. Letošním tématem se stala "Radost". K naší obrovské
radosti se žačka 7. třídy - Bronia Radkovičová umístila na skvělém 6. místě (hodnoceno bylo 3000
obrázků).
Počítačová učebna byla po celý školní rok velmi často využívána i v ostatních předmětech – výukové
programy využívají učitelé k procvičování učiva v předmětech ČJ, JA, JN, M, PŘ, CH, F, Z, VO, VZ.
Žáci zároveň často využívali internet k vyhledávání různých informací, k vytváření prezentací a
referátů. V letošním roce došlo k přebudování pc učebny, byl zrekonstruován rozvod el. energie a
vytvořena nová datová síť. Počítačové stanice byly umístěny kolem stěn učebny, uprostřed vzniklo 20
míst v lavicích pro běžnou výuku. Nyní je tedy možné provádět část vyučovací hodiny běžnou výuku a
část hodiny věnovat například procvičování učiva na PC, tvorbě prezentací zadaného tématu, atd…
Letos poprvé žáci vyzkoušeli testování svých schopností na serveru Proskoly.cz, zúčastnili se jej téměř
všichni žáci školy a dokonce i budoucí žáčci si otestovali své schopnosti při zápisu do naší školy. Na
závěr zápisu obdrželi budoucí prvňáčci certifikát se svými výsledky. Testování bude probíhat i v dalším
školním roce.
V září 2010 jsme zakoupili dalších 10 interaktivních učebnic a cvičení, které jsou velmi často využívány
téměř v každé vyučovací hodině daných předmětů. Nyní je tady máme k dispozici v přírodopise pro 6.,
7., 8. a 9. ročník, v chemii pro 8. i 9. ročník, ve fyzice pro 6., 7., 8. a 9. ročník, v dějepise pro 6., 7. a 8.
ročník. Na 1. stupni ZŠ je využívá 1. třída v českém jazyce a prvouce. Všechny výše uvedené předměty
vyučujeme v učebnách vybavených interaktivními tabulemi.
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Na škole je v provozu 43 PC, z toho 10 notebooků, 4 dataprojektory s interaktivními tabulemi a
9 tiskáren.
V dalším školním roce chceme pokračovat v nákupu interaktivních učebnic, ve vylepšování
programového vybavení učeben. Plánujeme také vybavit další učebny interaktivními dataprojektory a
počítači, což nám umožní využívat interaktivní učebnice ve více předmětech. Taktéž je nutná obnova
počítačů v počítačové učebně – 7 nejstarších stanic je z roku 2002, jejich provozuschopnost a
hardwarové vybavení je na konci své životnosti. Velmi časté výpadky a nízká rychlost těchto stanic
znemožňují jejich efektivní využití ve výuce.
Environmentální výchova
Program environmentálního vzdělávání na naší škole je realizován výukovým předmětem
Environmentální výchova v 6. a 7. třídě. V ostatních ročnících problematiku řešíme projektovým
vyučováním a prostřednictvím přírodovědných předmětů na obou stupních
Aktivity:
V rámci vyučování žáci na nižším stupni malovali obrázky, vyráběli výrobky, pracovali s literaturou i
s odbornými texty odpovídajícími jejich věku, rozvíjeli diskuse na danou problematiku.
Děti ve školní družině nesly v zimě do lesa zvířátkům ke krmelci kaštany. Druháci poznávali rostliny
v přírodě a vytvořili si ve třídě výstavku rostlin. Děti z první třídy si v prvouce přinesli do školy své
domácí mazlíčky a předávali si své zkušenosti s nimi. Čtvrťáci se věnovali výsevu zeleniny a pokusům
s rostlinami a vlivem vnějších podmínek na jejich růst (světlo, teplo, půda, vzduch). Páťáci vytvářeli ve
výtvarné výchově z odpadového materiálu koláže a pokusili se vytvořit z přírodního materiálu ptačí
hnízdo. Během celého školního roku se třídy nižšího stupně zúčastnily akcí na Duhovce – recyklace
odpadu, spojená s výrobou ručního papíru a papírových obalů na květináče. Další z přednášek se týkala
chovu včel, ochutnávky medů a pečení medových výrobků, lidových tradic a práce s keramickou hlínou.
Činnosti na vyšším stupni byly přiměřeně náročnější. Ve výtvarné výchově využívali odpadového
materiálu na koláže a papírové šperky. V přírodopisu zkoumali žáci 6. třídy hmyz v přírodě, sedmáci
určovali rostliny a vytvářeli školní herbář, který bude sloužit ve výuce i v dalších letech.
Žáci během roku pod vedením vyučujících pečovali o školní areál a park u školy, prováděli práce na
školní zahradě. Žáci 6. a 7. třídy v rámci environmentální výchovy na jaře vysbírali veškeré odpadky na
ulici Lednická a SNP, podnikli vycházku k rybníku Smradlavá, kde zkoumali jeho ekosystém.
Projekty:
V rámci Dne otevřených dveří zorganizovali žáci 6. a 7. třídy Burzu levných hraček. Šesťáci předvedli
své ekodivadélko O princi Špindíkovi a sedmáci prodávali drobné výrobky, které vytvořili žáci družiny
a ostatních tříd. Cílem tohoto projektu bylo nevyhazovat staré hračky, ale pokusit se je ještě nějak
využít. Výtěžek burzy (2035,-Kč) byl zaslán na Český výbor UNICEF.
Ve spolupráci s Duhovkou se žáci 4. třídy zúčastnili projektu Indiánské léto. Zde na vlastní kůži zažili
způsob života indiánských kmenů.
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Den Země

Den zdraví
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Exkurze a výlety: V září vyjeli žáci druhého stupně do Prahy na exkurzi do akvárií v Holešovicích.
Žáci 3. a 4. třídy se na podzim se zúčastnili výlovu rybníka. 1. a 2. třídy podnikly na konci školního
roku výlet do ZOO Lešná. Žáci 3. – 5. tříd byli v letošním roce na škole v přírodě v Horní Bečvě, kde
mimo pobytu v přírodě navštívili skanzen v Rožnově pod Radhoštěm. Žáci 6. až 8. tříd byli společně na
třídenním výletě v lanovém centru Relaxa v Jeseníkách. Deváťáci ukončíli školní docházku posledním
výletem v lanovém centru v Rožnově pod Radhoštěm.
Na oslavu Dne dětí vyrazila převážná většina tříd za památkami Lednicko- valtického areálu, kde si
opékali špekáčky, poznávali okolní přírodu a využili plavby po řece Dyji.

Poradenské služby v základní škole
Údaje o zaměstnancích školy
počty
fyzický počet
výchovný poradce

1

školní metodik
prevence

1

kvalifikace,specializace/dosažené
vzdělání
VŠ-Spec.studium VP na CDVU Brno
při MU
Celoživotní vzdělávání 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
do 35 let
výchovný poradce
školní metodik
prevence

-

35 – 50 let
1

50 let-důch.věk/z toho
důchodci
1/0
-

Náplní práce výchovné poradkyně je poradenská, metodologická a informační činnost mezi dětmi,
učiteli a rodiči.
V tomto školním roce 2010/ 2011 došlo k zvýšení počtu dětí s vývojovými specifickými poruchami
učení, a to na 31, z toho byly 4 děti s integrací.
Již několik let se těmto dětem věnují v dyslektických kroužcích Mgr. Jitka Šaierová a Mgr. Ludmila
Dobešová.
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Tabulky žáků se SVPU/ integrace:
Integrace:
Typ postižení
Specifické poruchy učení
Autismus
Celkem
stupeň
l.
II.
celkem

Ročník
7.,8.
1.
dívky
1
3
4

Počet žáků
1, 2
1
4

chlapci
0
0
0

1
3
4

SVPU včetně integrace:
stupeň
l.
II.
celkem

dívky
20
11
31

chlapci
3
1
4

17
10
27

U chlapce s autismem byla opět přidělena asistentka pedagoga na školní rok 2011/2012.
Tabulka přehledu vyšetření a kontrolního vyšetření:
stupeň
l.
II.
celkem

kontrolní
vyšetření

vyšetření
2
0
2

16
2
18

18
2
20

16 žáků nastoupí na střední školy nebo učiliště, 2 žáci v dalším studiu pokračovat nebudou, žákyně
z páté třídy, která byla přijata, na gymnázium nenastoupí a zůstává na naší škole.
V rámci volby povolání a zkvalitnění informací o dalším studiu byly žákům 9 . třídy
umožněny tyto akce:
20.10.2010 Vzdělávací veletrh v Břeclavi
22.10.2010

SZŠ a VOŠZ Znojmo, Jana Palacha 8
Přednáška

15.12.2010

ÚP Břeclav

12.1.2011

Obchodní akademie, Smetanovo nábř. 224/17,
Břeclav
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26.1.2011

ISŠ automobilní, Brno
přednáška:

V tomto školním roce využili žáci deváté třídy i „Otevřených dnů“, na kterých se mohli
osobně informovat o studiu a prohlédnout si nejen školu, ale celý areál školního zařízení.
18.4.2011 Beseda – oděvnictví a aranžérství, přednášející: paní M. Findeisová.
Žáci 7. a 8. Třídy
23.5,2011 Exkurze – stavebnictví, průvodce po stavbách: Ing. J. Bukovský, firma Forting.
Prohlídka staveb - Velké Pavlovice, Velké Bílovice
Stavební firmy – Osička, Poliak
Dřevařská firma – Růžička
Žáci 8. a 9. třídy.
17.6.2011 Exkurze – strojírenství, průvodce: ředitel firmy L. Kapitán
Firma Zebr
Žáci 8. třídy
Projekt: Moje volba – moje budoucnost“
V tomto školním roce byl podepsán dvouletý projekt „ Moje volba - moje budoucnost“
pod záštitou EU , MŠMT a ISŠ Sokolnice.
Cílem projektu je zvýšit zájem žáků o studium technických, řemeslných a služebních oborů, a tak a
pomoci tak při výběru studijních či učebních oborů. Vše probíhá v rámci vyučování formou
besed, exkurzí nebo oborových dnů.
Do projektu byli zařazeni žáci 7., 8. a 9. tříd.
Spolupráce s: PPP a OSPOD Břeclav,
SPC při ZŠ Brno, Štolcova 16,
PPP Brno, Zachova 1,
SPC při ZŠ Brno, Sekaninova 1
IQ Roma servis, o. s., tř. 1. Máje, Břeclav 4
Zápis dětí do 1. třídy naší školy proběhl 26. 1. 2011
Škola nanečisto:
Přípravný kurz vedený výchovnou poradkyní se uskutečnil v období 8. 2. 2011 - 5. 4.
2011. Do kurzu se přihlásilo 22 předškoláků.
Na závěr kurzu připravily děti krátký program pro rodiče v podobě písniček s pohybovou
ukázkou. Po ukončení byl dětem předán diplom za absolvování kurzu „ Škola nanečisto“.
Školní rok byl uzavřen společným výletem ZŠ a MŠ do ZOO Lešná, 8. 6. 2011,
spojený s prohlídkou zámku.
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k) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Základním cílem našeho Minimálního preventivního programu je přispět ke zdravému životnímu stylu,
kladnému sociálnímu chování a zdravému rozvoji osobnosti.
Chceme nejen podpořit zdravé návyky, upevnit životní hodnoty a rozvinout mezilidskou
komunikaci, vytvářet zdravé a příjemné klima ve škole, ale i pomoci v řešení problémů, zvládání emocí
a jiných krizových situací.
Důležitou součástí života je vhodné organizování volnočasových aktivit.
Ve škole spolupracuje metodik prevence, třídní učitelé, ostatní učitelé a vedení školy, kteří se snaží
každodenním působením předcházet nežádoucím jevům.
Na škole pracovala od února asistentka pro práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, která se
věnovala doučování dětí a zajišťovala komunikaci s rodinami.
Několik děti má mnoho zameškaných hodin – ať omluvených či neomluvených. V průběhu roku byly
svolány kvůli záškoláctví 4 výchovné komise s účastí sociálních pracovníků (OSPOD).
Snažíme se, aby se prevence a zdravý životní styl staly přirozenou součástí života školy, školních osnov
a výuky jednotlivých předmětů.

Základní škola (a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)
1.tř.

2.tř.

3.tř.

4.tř.

5.tř.

6.tř.

7.tř.

8.tř.

9.tř.

Kouření

reálná
zjištění

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alkohol

reálná
zjištění

x

x

x

x

x

x

x

x

x

„měkké
drogy“

reálná
zjištění

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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(marihuana)
„tvrdé
drogy“
(ostatní)

reálná
zjištění

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Šikana

vyloučení
jednotlivce
z kolektivu

x

x

x

x

x

x

x

x

x

psychická
šikana
fyzická
šikana
lynčování

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

x

x

x

1

1

1

Týrání
dítěte

do 10
neoml.hodin
nad 10
neoml.hodin
násilné
povahy
majetkové
povahy
pod vlivem
návykové
látky
reálná
zjištění

Zneužívání
dítěte

Záškoláctví

Kriminalita
(činy jinak
označované
za trestné)

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

reálná
zjištění

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Zanedbáván reálná
í dítěte
zjištění

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gamblerství reálná
zjištění

x

x

x

x

x

x

x

x

x

reálná
zjištění

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Jiné

Akce organizované jinými organizacemi:
SPOLUPRÁCE S RODIČI:
rodiče jsou informováni o strategii MPP
rodiče se přímo účastní realizace MPP
jsou realizovány školní akce pro děti a rodiče
škola nabízí besedy pro rodiče
ŠMP ve stanovených situacích si zve rodiče na konzultace
škola má pro rodiče informační letáky
rodiče mají zájem o spolupráci se školou

ANO
NE
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
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Formy a metody realizace MPP
přednášky
ANO
besedy
ANO
konzultace
ANO
informační materiály
ANO
prožitkové programy
pobytové akce
peer programy
sociální učení
exkurze
jiné (jaké?)

ANO –součást programu na výletech 6.-8.
třídy
NE
ANO
NE

ANO
Dopravní soutěž BESIP, Projekt AJAX

Aktivity pro žáky
Základní škola
Střední
Vyšší
1.stupeň 2.stupeň škola odborná
škola
Přednášky
Besedy
Komponované pořady
Zážitkový program
Pobytový program
Jiné programy

1
2
3
2

3
2
2
4
1

Protidrogový projekt Cesta ke svobodě 2010
Ve čtvrtek 14. 10. 2010 se v kině Koruna pro 7.- 9. třídu uskutečnila beseda spojená s multimediální
projekcí Bez drog .
Projekt byl zaměřen na generaci nejmladších uživatelů, varoval před destruktivními následky a
minimalizoval zájem o prvotní kontakt s drogou. Dále podporoval primární specifickou prevenci a
vzdělávání v dané problematice.
Řekni NE drogám, řekni ANO životu
Ve středu 15. června pro žáky 1. i 2.stupně
Beseda pro mládež, kde se mohli zeptat na vše, co je zajímalo o drogách.
Peer program
Pro žáky 6. a 7. ročníku
Program je zaměřen na budování pozitivního životního stylu s důrazem na prevenci závislostí.
Program byl realizován peer aktivisty ve třech ucelených dvouhodinových lekcích. Obsahem první jsou
informace o drogách, druhá lekce je zaměřena na zdraví a třetí se věnovala problematice odmítání a
rozhodování.

l) Základní údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery
Na škole funguje odborová organizace . Její předsedkyní je Marie Kaňová, učitelka mateřské školy, a
v současnosti čítá organizace 9 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 sdružení rodičů
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m) Základní údaje o hospodaření školy
Celkové příjmy:
1. Příjmy ZŠ
- Dotace: MěÚ
- JmKú
- Tržby: stravné žáci, zaměstnanci, příjmy od rodičů – ŠD,
MŠ, úroky z b.ú.

14 646 611,14 334 037,3 050 000,9 930 200,-

1 353 836,312 575,-

2. Příjmy z DČ
- Tržby za pronájem tělocvičny, stravné – cizí strávníci
Celkové výdaje:
1. Výdaje ZŠ
- Mzdové náklady: platy zaměstnanců školy, OPPP
- Zák. odvody ZP,SP, tvorba FKSP
- Provozní náklady: - čist.,úklid. prostředky, kancelářské
potřeby, spotř. potravin, pracovní oděvy, DHDM, DHM,
služby, školení, cestovné
- Náklady na energie
- Opravy, odpisy, popl. KB, pojištění
2. Výdaje v DČ
- 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
-

14 639 336,7 360 411,2 757 389,-

2 243 086,926 605,1 052 351,299 494,-

rozpočet
3 050 000,910 000,-

čerpání
3 050 000,926 604,-

2 140 000,-

2 123 396,-

rozpočet

9 930 200,Mzdy zaměstnanců
7 050 000,OPPP
10 000,Odvody ZP, SP, FKSP
2 543 000,ONIV – škol.potř., pomůcky, školení, cestovné 132 000,Účelová dotace: - školní vybavení pro žáky 1. Tř. 13 000,asistent pedagoga
182 200,-

čerpání
9 930 200,7 050 000,10 000,2 543 000,132 000,13 000,182 200,-

Dle výkazu zisku a ztrát činil hospodářský výsledek z hlavní a hospodářské činnosti za rok
2010 + 7 274,73 Kč. Návrh na rozdělení HV do rezervního fondu byl schválen Radou města
Břeclav 23.2.2011
Mgr. Jitka Šaierová
ředitelka školy
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