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Část I.

Charakteristika školy
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

1. Výše uvedená škola je školou úplnou.
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
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
Klub přátel školy - od školního roku 2006/2007 funguje na škole sdružení rodičů
Na škole funguje také odborová organizace . Její předsedkyní je Marie Kaňová a v současnosti čítá organizace 9
členů. Spolupráce vedení a odborů je dobrá.
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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
4.-5., 9.ročník

153/2007

1.,2.,3.,6.,7.,8.ročník

2. Zařízení školního stravování
Počet strávníků
Typ jídelny – dle výkazu Z17-01

Celkem
žáci a děti Zaměstnanci školy,důchodci Ostatní

ŠJ - úplná
ŠJ výdejna
CELKEM

228
68
296

159
62
221

31
6
37

37
37

Počet pracovníků školního stravování
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

4
4

3. ŠD, která je součástí ZŠ
Počet vychovatelů
Školní družina

Celkem

Počet oddělení

2

Počet dětí ve ŠD

50

Fyzické

Přepočtené

2

1,403

Činnost
Provoz ŠD je zajištěn od 6.00 – 7.40 (ranní provoz) a od 11.40 – 16.00 (odpolední provoz) .
Ve školním roce 2009-2010 navštěvovalo naši ŠD celkem 50 dětí od 1. do 5. třídy, z toho jeden žák integrovaný
(autismus).
Spojení žáků různých věkových skupin se osvědčilo - starší předávali své zkušenosti a dovednosti mladším.
Všechny děti jsou vedeny k tomu, aby respektovali jeden druhého.
Činnosti ŠD máme rozděleny na odpočinkové, rekreační, zájmové a přípravu na vyučování. Během činností děti
získávají kompetence, které se vzájemně prolínají.
Prostory družiny jsou plně účelově a moderně vybaveny. Děti mají k dispozici počítačový koutek, odpočinkový
prostor s lehátkem, prostor pro hry a výtvarnou 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
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životních postojů. Činnosti obou oddělení se vzájemně prolínají. 1. odd. je zaměřeno všeobecně, 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.
V budoucnu plánujeme modernizaci počítačové techniky pro děti a pískoviště.
Kroužky
-kroužek výtvarný

- Blanka Banasiková

Akce ŠD
- kouzelník
- Mikulášská nadílka
- vánoční zpívání u stromečku, nadílka her a hraček
- divadlo v ŠD
- zimní vycházka ke krmelci- neseme kaštany
- divadelní představení v Brně- divadlo Polárka
- Kino na kolejích (50.výr.české kinematografie)
- organizace akce Barevný týden
- Dětský den- zábavné odpoledne
Akce s rodiči
- vánoční výtvarná dílna
- Kouzelný pohádkový den
Účast ve výtvarných soutěžích :
„ Ahoj z prázdnin“
„ Vánoční malování “
„ Příroda kolem nás “
„ Nejmilejší hračka “: Zora Prchalová, 1.tř.- 1. místo
„ Děti na zahrádce “
„ Česká republika-má vlast “
„ Barevný svět “
„ Krásná jako kvítka“
Sebevzdělávání vychovatelek:
účast na semináři vychovatelek a metodické konferenci (Soňa Chmelková)

4. Mateřská škola
MŠ
Celkem
Správní zaměstnanci
Pedagog.zaměstnanci

Počet oddělení
k 1.9.09
3
2
5

Počet dětí
k 1.9.09
62

Počet zaměstnanců / úvazky
k 1.9.09
7
7,087
2
2,087
5
5
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Pedagogičtí zaměstnanci MŠ
Hana Šimková
SPgŠ
Jarmila Krejzová
Marcela Zajícová
Marie Kaňová
Anna Drobiličová

SPgŠ Kroměříž
SPgŠ Znojmo
SPgŠ Znojmo
SPgŠ Karlovy Vary

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

Ved.učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka

1/ 25
k 1.10.
1
1
1
1

Ve školním roce 2009/10 navštěvovalo MŠ 62 dětí – plná kapacita MŠ.
Děti byly zařazeny do tří 3 tříd - Broučci, Sluníčka a Hvězdičky. Provoz MŠ zajištěn od 6.00 do 18.00 hod.
Ve třídě Broučků byly integrovány 2 dětí se zdravotním postižením – vady řeči.
Jednotlivé třídy jsou heterogenní.
Pedagogická práce vycházela ze školního vzdělávacího programu Barevný rok.
Filosofií ŠVP je, aby dítě, které odchází z naší MŠ, bylo optimálně rozvinuté na základě svých možností a
zájmů, a to po stránce tělesné, psychické, sociální a duchovní.
Vybavení tříd se postupně modernizuje. Ve třídách Sluníček a Hvězdiček je potřeba vyměnit nábytek. Na školní
zahradě je plánovaná celková rekonstrukce (srovnání terénu, nové herní prvky, pískoviště).
Špatná funkce odpadů vyústila v havarijní stav. Během prázdnin byla zlikvidována žumpa, která způsobovala
nesnesitelný zápach a vlhnutí zdiva v budově MŠ. Byla provedena celková výměna odpadů, zřízeny nové toalety
a umývárna pro děti.
Režim dne:
6.00 - 11.30 hod. - hry, denní cvičení, řízené činnosti, pobyt venku
8.30 – 9,30 svačina
11.30 - oběd
12.30 - 18 hod. - odpočinek - dle potřeb dětí ( postupné vstávání),
odpolední zájmové činnosti
14.15 - odpolední svačina
14.35 – hry do odchodu dětí domů
Ve třídě Broučků, kde probíhala integrace, se postupně zřizoval logopedický koutek, který je potřeba dovybavit.
Logopedie probíhala pravidelně v ranních hodinách a ve volných chvilkách během dne. Logopedická odborná
literatura a metodický materiál odpovídá požadavkům školy.
Roční putování se sluníčkem ( roční projekt)
S úsměvem do školy – celoroční projekt spolupráce MŠ a ZŠ
 Společná hodina tělocviku
 Posezení u vánočního stromečku
 Návštěva dětí MŠ v I. třídě
 Dětská olympiáda
 Společný výlet do Boskovic
 Divadelní představení Tetiny
Akce pro děti a rodiče
 Mámo, táto pojď si hrát
 Vánoční besídka - zdobíme vánoční stromečky, pečeme vizovické pečivo
 Zdobíme velikonoční kraslice
 Vystoupení dětí ke Dni matek ( Sokolovna)
 Den otevřených dveří
 Oslava MDD- odpoledne her pro děti a rodiče
 Rozloučení s předškoláky, ukončení školního roku
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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
Ostatní akce







Bruslení
Mikulášská nadílka
Pasování na předškoláky
Karneval
Olympiáda – společně s 1. st

Kroužky
 výtvarný - Marcela Zajícová
 rukodělný – Jarmila Krejzová
 dramatický – Anna Drobiličová
 logopedický – Hana Šimková, Marie Kaňová
 angličtina hrou – Mgr. Lingová
Vynikající reprezentace ve výtvarných soutěžích – umístění na 1. místech.
MŠ zajišťuje logopedickou depistáž ve spolupráci s SPC Brno - pobočka Hodonín ( Mgr. Krýsová
a Mgr. Horáková).
V tomto školním roce jsme se zapojili do projektu CPIV , jehož zástupci s námi spolupracují v oblasti
integrace.
Část II.

Personální zabezpečení
*) veškeré údaje nezahrnují pracovníky MŠ
1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.
Celkový počet pedagogických pracovníků
( včetně vychovatelek)

14

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

11

Nepedagogičtí pracovníci

8

Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2009/10 nastoupili na školu: 0
Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2009/10 nastoupili na školu: 1
Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2009/10 odešli ze školy: 1
Mgr. Lenka Damcová - MD
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2.Pedagogičtí zaměstnanci
Jméno

Vzdělání

Mgr. Jitka Šaierová
Mgr. Lenka Horníčková
Mgr. Lenka Damcová
PhDr. Martina Sanollová
Mgr. Ludmila Dobešová
Mgr. Veronika Hasilová
Mgr. Helena Kaňová
Mgr. Anna Marečková
Mgr. Anna Slavíková
Mgr. Bohumíra
Struhárová
Mgr. Josef Tichý
Eva Vymyslická
Ing. Linda Venosová

PdF UJEP Brno
PdF UP Olomouc
PF JČU Č. Budějovice
FF UJEP Brno
PF UP Olomouc
PdF UP Olomouc
PdF UJEP Brno
PF UJEP Brno
PřF UJEP Brno
FF Ostrava

Učitelství pro I. stupeň ZŠ
Učitelství pro I. stupeň ZŠ
JA, JČ
JN, JČ
Učitelství na MŠ
JN, TV
Učitelství pro I. stupeň ZŠ
Tv-Z
M-F
JČ-D

Banasiková Blanka

PdF UJEP Brno
SPgŠ Praha
MZLU Brno,
PdF MU Brno
SPgŠ Znojmo

Učitelství pro I. stupeň ZŠ
Vychovatelství
Zahradnictví, DPS- učitel
odborných předmětů na SŠ
Učitelství na MŠ

Chmelková Soňa

SPgŠ Znojmo

Vychovatelství

Marcela Petrjánošová

SOUZ Bzenec

Aprobace

3. Provozní zaměstnanci
Alžběta Komárková
Eduard Hladík
Anna Pochylá
Petra Janošková
Hana Fibingrová
Věra Chorvátová
Pavla Janošková
Sylva Trebulová

Hospodářka
Školník
Uklizečka ZŠ
Uklizečka ZŠ
Vedoucí ŠJ
Vedoucí kuchařka
kuchařka
kuchařka

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

Dana Vojáčková
Renata Bartolšicová

Školnice MŠ
Uklizečka MŠ

1
1

4. Věkové složení učitelů
Věk
Do 35 let
35 – 50 let
Nad 50 let
Prac. důchodci nepobírající důchod

Učitelé
Ženy
Muži
3
0
9
0
2
1
0
0

Prac. zař.
třídnictví
ŘŠ
Zástupce ŘŠ
učitelka
učitelka
1.tř./ VP
6.tř.
2.tř.
9.tř.
5.tř./ ŠMP
8.tř.

Úvazky
1/7
1 / 11
1/ MD
1
1 / 20
1
1
1
1
1

4.tř.
3.tř.
7.tř./ ICT

1
1
1 / 19

Vychovatelka
učitelka
Vychovatelka
Asistent ped.
Asistent
pedagoga

0,803
0,227
0,6
0,45
0,5
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Prac. důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

0
14
1

0
1
0

5. Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy
Pro další vzdělávání je vypracován plán DVPP, vzdělávací akce jsou zařazovány také dle aktuální nabídky.
Součástí vzdělávání je také nákup a odběr odborných časopisů, knih a vzdělávacích programů.

POČET PRACOVNÍKU

TYP KURZU
Metodika a rozvoj jazykové výchovy v předšk. věku
Cesty do minulosti
Poznej a chraň svoji přírodu
Sloh všemi smysly
Aktuální změny právních předpisů
Brána jazyků otevřená
Společná výchova řeči dětí a rodičů
Evaluace, autoevaluace a hodnocení MŠ
Novely právních předpisů
Projektová metoda ve výuce chemie
Platy a platové prostředky
Psychomotorické hry
Praktická výuka češtiny na 1. St.
Školení ved. zam. V PO a BOZP
Nejčastější poruchy chování u dětí předškolního věku
Formy komunikace v předškoním věku
Netradiční výtvarné techniky
Za logopedií na Znojemsku
Vlastní hodnocení školy
Formy komunikace v předškolním věku
Aktuální a očekávané změny ve školské legislativě
Kurz MS Word
MS Excel

Kr,Dr
Str
Mar
Str
Ša
Ša, Do
Šim
Šim
Ša
Ve
Hor
Kr
Ti

Cena

Šim
Za
Za
Ka
Šim
Za
Ša
Šim

2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

800
440
300
1332
940
3740
890
1750
500
1450
880
400
500
1080
430
450
490
480
980
450
700
500

Šim

1

500

Údaje o zapojení pedagogů do DVPP v rámci celoživotního vzdělávání
1. Mgr. Ludmila Dobešová - Výchovný poradce -Spec.studium VP na CDVU Brno při MU
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“
6. Zapojení školy do rozvojových programů
ROZVOJOVÉ PROGRAMY
- Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru v roce 2010, č.j. 10 963/2010-28
( k 1.9.2010 byl pouze podán požadavek)
- Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání, čj. 4040/2010-26
- Financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním, čj. 24561/2009-60
- Zvýšení nenárokových složek platů a mezd pedag. pracovníků…, č.j. 24130/2008-26 , 4982/2009-26
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- Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků, č.j. 230/2009-26 a 11215/2009-26
7. Projekty financované z cizích zdrojů ve školním roce 2009-2010 nebyly realizovány.
8. Asistent pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí
Monika Poláková –……………… 0,5 úvazek………………….19.1.2010 - 11.4.2010
Pro neplnění pracovních povinností jsme ještě ve zkušební době byli nuceni pracovní poměr ukončit.
Marcela Petrjánošová –……………0,5 úvazek………………….3.5.- 22.12.2010
V současné době si doplňuje středoškolské vzdělání, obor sociální činnost pro etnické skupiny na SOŠ
managementu a práva s.r.o v Brně.
9. Jiný asistent: asistent pedagoga

Chmelková Soňa ………….…….0,45 úvazek.……………. 2.9.2009 - 30.6.2010
V 1. tř. je vzděláván chlapec s dg. autismus, SPC Brno doporučeno 18 hodin práce s asistentem pedagoga
Část III.

Výsledky 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

22
11
23
22
17
95
21
20
16
18
75
170

Prospělo
s vyznamenáním
19
9
17
12
11
68
12
5
3
5
25
93

Prospělo
3
2
6
10
6
27
8
14
13
13
48
75

Neprospělo
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2
2

Opakují
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1

2. Hodnocení chování
Stupeň z chování
1
2
3

Počet
165
2
3

% z počtu všech žáků školy
97,05%
1,17%
1,76%

3. Zameškané hodiny
Celkový počet neomluvených hodin za šk.r. 2009/2010 – 205 hod.
Nejvyšší podíl na vysoké neomluvené absenci má 5 žáků z romského etnika- 178 h
z toho Denisa Danihelová, žákyně 6. třídy za šk.rok 2009/2010 – 120 h
Při řešení záškoláctví jsme v kontaktu s OSPOD, Policií ČR.
Průměr neomluvených hodin na jednoho žáka: 1,2 hod.
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Průměr omluvených hodin na jednoho žáka: 106, 23 hod.
4. Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Školní rok
Gymnázia
2005/06
4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium
Počty žáků
přijatých
1
0
0
5,56 %

0

SOŠ

SOU

11

6

61,16%

Konzervatoř

0

33,36%

Počet absolventů ZŠ
Ročník
9. ročník
5. ročník
Celkem

Počet žáků
18
0
18

Počet vycházejících žáků ZŠ

Ročník
9. ročník
7. ročník
Celkem

Počet žáků
18
1
19

Část IV.

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Ve dnech 9.-11.3. 2010 proběhla ve škole inspekce provedená ČŠI.
Celkové hodnocení školy:
Škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se zápisem do rejstříku škol
a školských zařízení.
Svými materiálními podmínkami skýtá dobré předpoklady pro naplňování vzdělávacích cílů a podpoře
zdravého vývoje dětí a žáků.
Škola má odpovídající množství finančních zdrojů pro realizaci obou ŠVP. Finanční
prostředky přidělené ze státního rozpočtu používá v souladu s účelem, na který byly
přiděleny.
Ve sledovaném období škola umožňovala rovnost přístupu při přijímání dětí a žáků ke
vzdělávání, rizika byla shledána v zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivců
v základním vzdělávání.
Realizované ŠVP PV, ŠVP ZV obsahují nedostatky, které je třeba odstranit. Je potřeba zkvalitnit a
aktualizovat na podmínky školy povinnou dokumentaci, zlepšit kontrolní činnost, provádět analýzu
zjištění a stanovit následná opatření.
Funkční gramotnosti žáků (čtenářská, komunikace v cizím jazyce a matematická) jsou
v rámci realizace vzdělávacího programu školy rozvíjeny na průměrné úrovni.
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Pohodová atmosféra v MŠ, pěkné vzájemné vztahy a dobré materiální podmínky příznivě ovlivňují
rozvoj osobnosti dětí. Účinnost vzdělávání snižuje méně pestrá nabídka činností a spíše nahodilé
uplatňování efektivních metod i forem. I přes to průběh vzdělávání směřuje k získávání přiměřených
znalostí, dovedností a postojů u dětí.
Další kontroly:
- HZS JmK- tematická kontrola PO - bez závad
- KÚ JmK(PaedDr. Koupilová)– poskytování a čerpání dotace z RP Financování asistentů pg pro žáky
se sociál. znevýhodněním – bez závad
Část V.

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

Počet
2
0
60

Počet odvolání
0
0
0

-

Počet žáků zapsaných do 1. ročníku pro rok 2009/2010 : 27
Počet žáků zapsaných do 1. ročníku pro rok 2010/2011:

16

Část VI.

Další údaje o škole
1.Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Prezentace školy:
Den otevřených dveří – včetně odpoledního programu 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 – organizován společně se slováckým krúžkem Charvatčané(sokolovna), pěší zona
Prezentace školy v prostorách Čs. spořitelny, v knihovně – tematické výstavy ,
výstupy z projektů
Hrajeme si – seznámení se školou, odpolední akce pro předškoláky a rodiče
Kouzelné pohádkové odpoledne – rozloučení se školním rokem, slavnostní předávání
vysvědčení deváťákům – program s aktivním zapojením pro děti a rodiče
Časopis KAFKA
Spolupráce
Slov. krúžek Charvatčané – vystoupení ZŠ : Vánoční koncert,
Den matek
IQ Roma - práce s třídou, s romskými žáky, návštěva centra
CVČ Duhovka – kroužek softballu
knihovna
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Školní akce:
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
Projekty:
Projekt CPIV Brno /30 měs. – vzdělávání pg. sboru, nákup pomůcek, příprava šk.
podpůrných programů a IVP, konzultační a poradenská pomoc
Čím chci být – školní projekt k volbě povolání pro předškoláky a 1.st.,
výstupy prezentovány v knihovně, tříměsíční
Žijeme v kraji vína – projekt realizován v Ch, Př, Vv, Púd, Inf na základě semináře
k projektové výuce na PřF OU v Ostravě, dvouměsíční
Škola nanečisto – přípravný kurz pro předškoláky- 16 hod.
S úsměvem do školy – společné aktivity pro předškoláky a prvňáky, vzájemné návštěvy,
snazší adaptace na školu, roční
Projektové dny:
Valentýnská párty- veškeré aktivity a úkoly plněny v angličtině
My, jaro a barevný svět- netradiční vyučování (chemie, matematika, čeština,
zeměpis či angličtina může být zábava) , 2.st.
Jarní soutěžení - netradiční formy výuky, ověření svých schopností, znalostí a dovedností ve
spolupráci se svými spolužáky, 1.st.
Den země – plnění úkolů v terénu, spojeno s úklidem hráze od Poštorné do Ch.N.V., 1.,2.st.
Branný den – 1.,2.st.
Exkurze:
Jizvy 20.století – dvoudenní exkurze do Lidic a Terezína
JE Dukovany
Antropos a Planetárium Brno
Hrabyně – památník 2.sv.války, 2.st.
Zoo Hodonín – 6.r.
ÚP Břeclav – 9.r.
Alcaplast – 9.r.
OA Břeclav – 9.r.
SZŠ Mládežnická – 9,.r.
SSOŠ manaž. a zdravotn. – 9.r.
Besedy, koncerty, výuk. programy
Divadelní představení: O princezně Klárce ( secvičili a předvedli žáci 8. a 9. tř.)
Lakomec – Brno
Rudolf II a W. Shakespeare – kino Koruna
Koncerty: Trio Romen
Yamaha
Knihovnické lekce – 1.-9.r.
Renesanční vojenství – dějepis
Zmizelí Rómové – dějepis – holocaust
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Od Osvoboz. divadla k Semaforu
Jeden svět na školách – totalitní systémy
Beseda k LVA, film
Cesta ke svobodě – výstava s protidrog. tematikou
Historie Židů – výstava o historii židovské komunity
Preventivní vlak ČD
Bubnování na poplach – eko akce
Dopravní výchova – 4.,5.r.
Kids Quest – 1.st.,preventivní program- odmítání návyk. látek
2. Soutěže a olympiády

Soutěže naukové
školní kola všech soutěží a olympiád
Zeměpisná olympiáda – okresní kolo – Martina Rausová , 6.r., …9. místo
Tomáš Zháňal, 7.r.,……. 3. místo
Recitační soutěž – oblastní kolo – K.Jarošová, 6.r., ………….cena poroty
…………. cena diváků
T. Jaroš , 1.r., ……………..cena poroty
Olympiáda z JČ – okresní kolo – J. Gajdová, 9.r., ………………13. místo
Olympiáda z JA – okrsk. kolo – O. Kober , 7. r., …………………5. místo
Pythagoriáda – okresní kolo – V. Áčová , 6.r……………………...3. místo
Sportovní soutěže a olympiády
* Olympiáda břeclavských škol v atletice - 1.-9. tř.

Medailová umístění žáků
1. třída
Zdeněk Filka
600m – 1. místo, 60m – 1. místo
Anna Balgová
600m – 3. místo, 60m – 2. místo
Petra Burianová
míček – 3. místo
Martin Radkovič
dálka – 1. místo
Kristýna Gabčová
600m – 2. místo, 60m – 3.místo, míček – 1.místo
2. třída
Petr Kalina

600m – 3. místo

3. třída
Marie Kacrová
Michal Rolník

míček – 1. místo
600m – 1. místo

4. třída
Simona Miklíková
Šimon Slaný

dálka – 2. místo
600m – 2. místo

5. třída
Jan Vašíček

dálka – 1. místo, 60m – 1. místo

9. třída
Charvátová Michaela
3

800 m - 3. místo
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Ostatní sportovní soutěže
1)veslování na veslařských trenažérech
2)soutěž ve fotbale "McDonald°s Cup"- kategorie 1.-3.třída………2. místo
kategorie 4.-5.třída………2. místo
3)soutěž v minifotbale
4) Přehazovaná – regionální kolo ( organizace)
Ostatní soutěže
O pohár starosty města - 1. kateg. ..………………………………1. místo
2. kateg……..…………………………..2. místo
Dopravní soutěž Besip – okrsk. kolo – ml. ž. …………….……….2. místo
st. žáci ………….……….. 1. místo
Oblast. kolo – ml.ž…………….……….. 5.místo
st. ž. …………….…….…..4..místo
O malovaný tulipán Boženy Šebetovské – P. Burianová, - ….……1. místo
M. Burianová.-……….. 2. místo
J. Bravenec - …………..2. místo
T. Orlický -…………….1. místo
duet P. Čechová, A. Bravencová…………2. místo

3. Lyžařský výcvikový kurz
Letošní kurz se uskutečnil v Českých Petrovicích na horské chatě Na rozcestí v Orlických horách
nedaleko lyžařského vleku. Sněhové podmínky byly vyhovující. Výcvik probíhal ve dvou skupinách
pod vedením lyž. instruktorek Mgr. Hasilové a Mgr. Marečkové. V kritický den byl zorganizován výlet
na Zemskou bránu.
S ubytováním i stravou jsme byli spokojeni.
Kurzu se zúčastnilo 22 žáků 7. – 9. ročníku.
4. Škola v přírodě
Neorganizována
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
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7. ročník
Německý jazyk
Sportovní hry
Kondiční cvičení

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

8. ročník
Informatika
Německý jazyk
Provoz a údržba domácnosti
Cvičení z českého jazyka

Ing. Linda Venosová
Mgr. V.Hasilová
Ing. Linda Venosová
Mgr. B. Struhárová

9. ročník
Informatika
Cvičení z českého jazyka
Provoz a údržba domácnosti
Německý jazyk

Ing. L. Venosová
Mgr. B. Struhárová
Ing. Linda Venosová
Mgr. V. Hasilová

B/ Kroužky
ZŠ
Název
Dovedné ruce
Atletický
Míčové hry
Pěvecký
Výtvarný
Stolní tenis
Dyslektický
Logopedický
Externě
Jazyk anglický
Jazyk anglický
Charvatčánek

Stupeň

Vyučující

I.,
I.
II.
I.
II.
I., II.
1.-4.tř.
5.-7.tř.
1.,2.tř.

Chmelková
Vymyslická
Marečková
Tichý
Banasiková
Hasilová
Dobešová
Šaierová
Šimková

1. třída
2.,3. třída

Lingová
Lingová
Miklíková

6. Výuka ICT
Výuka informatiky probíhala v 6. a 9. ročníku. Počet počítačů v počítačové učebně jsme letos navýšili o
4 ks, nyní tedy máme k dispozici 25 pracovních stanic. Správcem počítačové sítě byla stanovena Ing. L.
Venosová. Výuka informatiky probíhá s důrazem na práci s výpočetní technikou, základním
softwarovým vybavením a utváření správných návyků a postupů využitelných v praxi.
Kromě informatiky byla počítačová učebna velmi často využívána i v ostatních předmětech –
procvičování a opakování učiva umožňují žákům výukové programy v předmětech ČJ, JA, JN, M, PŘ,
CH, F, Z, VO, VZ. Žáci zároveň často využívali internet k vyhledávání různých informací, které potom
zpracovávali ve formě referátů a projektů v tištěné i digitální formě. Rychlost internetového připojení
jsme letos navýšili na 20 Mbps.
V září 2009 byla zakoupena další interaktivní tabule do 1. třídy, nyní tedy mají učitelé k dispozici již
čtyři interaktivní tabule – 3 pevně nainstalované a jednu přenosnou. Zakoupeny byly první interaktivní
učebnice – Slabikář pro 1. třídu, F a D pro 6. a 7. ročník, které umožňují obohatit výuku o nové
atraktivnější metody učení.
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Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastnili dalšího vzdělávání dle své kvalifikace a plánu dalšího
vzdělávání zpracovaného vedením školy.
Na škole je v provozu 43 PC, z toho 10 notebooků, 4 dataprojektory a 9 tiskáren.
V dalším školním roce chceme pokračovat v nákupu interaktivních učebnic, ve vylepšování
programového vybavení učeben. Plánujeme také vybavit další učebny dataprojektory a přenosnými
počítači, což nám umožní využívat interaktivní učebnice ve více předmětech.

7. Environmentální výchova
Environmentální výchova je součástí vzdělávacího programu. Je částečně rozpracována do jednotlivých
předmětů, v 6. a 7. ročníku se vyučuje Evvo jako povinný předmět.
Cílem je ukázat cestu k ekologicky šetrnému životnímu stylu a trvale udržitelnému rozvoji celé
společnosti..
Prostřednictvím Environmentální výchovy se vytváří vědomí soužití člověka s přírodou a zodpovědný
vztah člověka k prostředí, ve kterém žije – vůči přírodě, lidem, lidským výtvorům.
Materiální zabezpečení:
Na naší škole zůstává a využívá se materiální vybavení z minulých let, podařilo se pozemek školní
zahrady přebudovat na kvalitní přírodní učebnu s širokým využitím.
Aktivity:
Žáci se pod vedením vyučujících zapojovali do různých činností v rámci tohoto tématu. Žáci II. stupně
na podzim vyhrabávali listí z parku u školy i z okolí areálu školy, v rámci přírodopisu vyráběli herbáře.
Na I. stupni děti malovaly obrázky, vyráběly výrobky, pracovaly s literaturou i s odbornými texty
odpovídajícími jejich věku, konaly poznávací vycházky do přírody, kde poznávaly přírodu.
Projekty:
V hodinách environmentální výchovy mimo jiné každoročně nastudujeme divadelní scénky s
ekologickým tématem a s využitím již použitých materiálů.
Na odpolední program Dne otevřených dveří na naší škole si sedmáci připravili hru o záchraně
vodníků na Moravě, šesťáci divadélko o návštěvě vesmírného krokodýla na naší planetě, kde část
pomůcek vytvořili z odpadových materiálů.
Obě třídy také uspořádaly burzu levných hraček. Cílem tohoto projektu je nevyhazovat staré hračky,
ale pokusit se je ještě nějak využít. K prodeji se připojily i další třídy svými výrobky a prodejem
míchaných nápojů. Výtěžek burzy (2500 Kč.) byl zaslán na fond UNICEF, na podporu ohrožených a
strádajících dětí.
Den Země proběhl u místního potoka Včelínek, kde se celý den všechny děti zabývaly plněním úkolů v
přírodě a zejména si připomněly, jak se mají v přírodě chovat. Na závěr žáci vybíraly odpadky po celé
trase. (15 pytlů)
Exkurze a výlety:
Školní výlety všech tříd druhého stupně byly plné adrenalinu a pohybu v přírodě
- 6. - 7.tř. – rafty a lanové centrum Březová na Vysočině
- 9.tř. rafty na řece Moravě
Den dětí oslavili všichni žáci naší školy již tradičně branným dnem.Děti si na lesních stanovištích
vyzkoušely své praktické i teoretické znalosti z přírody a jiných oborů.
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Ostatní aktivity:
- žáci 3.a 4. třídy navštívili stáj Salma u Apolla
- multimediální projekce - Česká republika v kině Koruna

Část VII.

Poradenské služby v základní škole
1. 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
-

2. Individuální integrace
Typ postižení
Specifické poruchy učení
Autismus
Celkem

Ročník
7.
1.

Počet žáků
1
1
2

3. Výchovné poradenství:
Náplní práce výchovné poradkyně je poradenská, metodologická a informační činnost mezi dětmi,
učiteli a rodiči.
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Naše škola se věnuje již několik let dětem s vývojovými specifickými poruchami učení. Tradičně se
dětem se specifickými poruchami věnujeme ve dvou dyslektických kroužcích. Na I.stupni vedla
dyslektický kroužek Mgr. Ludmila Dobešová a na II.st. Mgr. Jitka Šaierová. Celkem jsme evidovali
26 žáků se specifickou vývojovou poruchou učení .

Tabulka žáků s SVPU:
stupeň
dívky
l.
16
ll.
10
celkem
26
Integrace:
stupeň
l.
ll.
celkem

chlapci
3
3
6

dívky
1
1
2

13
7
20

chlapci
0
0
0

1
1
2

Na škole integrujeme dva chlapce. Integrace na II.stupni byla stanovena na dva roky , až do
2010/2011.Na I. stupni probíhala v tomto školním roce -2009/2010 a byla prodloužena na další školní
rok - 2010/2011. K autistovi v 1.třídě byla přidělena asistentka pedagoga.
Tabulka přehledu vyšetření a kontrolního vyšetření:
kontrolní
stupeň
vyšetření
vyšetření
l.
8
15
II.
0
8
celkem
8
23

23
8
31

V rámci volby povolání a zkvalitnění informací o studiu
byly žákům 9. třídy umožněny tyto akce, exkurze a přednášky:
20.10.2009
5.11.2009
12.11.2009
19.11.2009
26.11.2009
3.12.2009
27. 5. 2010

Vzdělávací veletrh v Břeclavi
SSOŠ manažerská a zdravotnická,Slovácká 322/1a,
Břeclav - exkurze
SZŠ a VOŠZ Znojmo, Jana Palacha 8
přednáška: studentka školy - Monika Loučková
SSOŠ Břeclav, s r.o.,Mládežnická 478/3
exkurze
Obchodní akademie, Smetanovo nábř. 1224/17, Břeclav
přednáška: studentka školy - Lucie Orlická
IPS Úřad práce v Břeclavi
Alca Plast Břeclav - exkurze

Seminář pro VP se uskutečnil 2.12.2009 v Břeclavi na PPP.
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Spolupráce: s PPP, OSPOD Břeclav, SPC při ZŠ Brno, Štolcova 16, SPC při ZŠ Brno, Zachova 1
Zápis dětí do 1. třídy proběhl 27. 1. 2010
Škola nanečisto:
Přípravný kurz vedený výchovnou poradkyní proběhl v období 8. 3. 2010 - 3. 5. 2010. Byl ukončen
slavnostním předáním diplomů.
Projekt: „ Víme, čím chtějí být naše děti?“
Během tří měsíců – únor, březen a duben – proběhl na základní i mateřské škole projekt zaměřený na
volbu povolání. Do projektu se zapojili žáci 1. – 5. třídy a předškolní děti. Výsledky prací byly
prezentovány v místní knihovně.
4. Hodnocení Minimálního preventivního programu
Důležitou součástí života je vhodné organizování volnočasových aktivit, rozvoj komunikativních
schopností, zdravého sebevědomí a životního stylu, vytváření zdravého a příjemného klima ve škole.
Ve škole spolupracuje metodik prevence, třídní učitelé, ostatní učitelé a vedení školy, kteří se snaží
každodenním působením předcházet nežádoucím jevům.
Naše škola je svou velikostí nejmenší břeclavskou úplnou školou a nepatří mezi nejohroženější lokality
z hlediska výskytu sociálně patologických jevů.
Velmi závažným problémem se v současné době jeví mezi mládeží zejména zneužívání legálních drog –
kouření a alkohol, zneužívání nelegálních drog jsme zatím u nás mezi žáky nezaznamenali..
V dubnu proběhla mezi žáky 6. -9. ročníku dotazníková anketa zaměřena na zjištění toho, zda se žáci
setkali s drogou a zda jsou dostatečně informováni o nebezpečí drog. Z dotazníku bylo zjištěno, že
někteří se s drogou setkali – mimo školu. Téměř všichni žáci jsou dostatečně informování o nebezpečí
drog, vědí na koho by se měli obrátit, kdyby měli problémy.
V poslední době se u žáků projevuje také závislost na počítačích.
Metodik prevence mapoval klima třídy v 1.. – 9. třídě. Nejproblematičtější se jevila v I. pololetí
8.třída.Situace se ve druhém pololetí změnila, zklidnila ( vrstevnický program realizovaný okresní
metodičkou prevence,odstěhování žáka).
Spolupráce s rodiči našich žáků, až na výjimky, je dobrá.
Ve škole je malé procento dětí pocházející z málo podnětného rodinného 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. V průběhu roku bylo svoláno kvůli záškoláctví 5 výchovných komisí 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 a nebyla pojímána jako nadstandardní aktivita školy.
K dosažení cílů MPP přispívají i následující opatření:
-

pedagogický dozor nad žáky je zajištěn během všech přestávek a před vyučováním v prostorách
školy a v době obědů v jídelně (prevence šikany a užívání návykových látek)
v případě potřeby mají žáci možnost svěřit se se svými problémy jednotlivým vyučujícím,
výchovnému poradci, metodikovi prevence nebo využít schránku důvěry umístěnou na chodbě
na nástěnce u schránky důvěry jsou umístěné informace o důležitých telefonních číslech (Linky
důvěry, Růžové linky, Kriz. Centra).
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-

-

jednotliví třídní učitelé průběžně sledují vztahy ve třídních kolektivech, aby byla zajištěna včasná
diagnostika a intervence při vzniku šikany, v případě potřeby spolupracují s výchovným poradcem,
školním metodikem prevence, popř. pracovníkem z pedagogicko psychologické poradny
ve škole se opakovaně provádí mezi žáky dotazníkové šetření zaměřené na výskyt šikany
v jednotlivých třídách
jsou průběžně sledovány často se opakující krátkodobé absence žáků (prevence záškoláctví) a při
zjištění případů následuje spolupráce s rodiči těchto žáků
přednášky a besedy , vrstevnické a peer programy
ve škole se věnuje velká pozornost práci se žáky s SPU
učitelé nabízejí všem rodičům možnost individuálních konzultací
rodiče mají možnost navštívit výuku ve dnech otevřených dveří a tak poznávat prostředí školy

Akce organizované jinými organizacemi:
a) Kids quest představení pro I.st.
představení, upozorňující na nebezpečí návykových látek a alkoholu. Jedna hodina plná pocitů ukázala dětem
správnou cestu, povzbudila je a poukázala na nebezpečí tlaku vrstevníků a starších kamarádů.
b) Řekni NE drogám – 2.stupeň
Beseda pro mládež, kde se mohli zeptat na vše, co je zajímalo o drogách.
k) Exkurze v K-centru - žáci 8. a 9. třídy
e) Preventivní vlak "Jaro 2010" - 2. stupeň
Film zaměřený na bezpečnost na železnici, beseda s drážním inspektorem, vyšetřovateli a policií o nehodách na
trati,ukázky a výcvik v poskytnutí první pomoci při hromadném neštěstí.
Školní akce:
d) 1. školní shromáždění 2. stupeň
Beseda učitelů, paní ředitelky 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.

Část VIII.

Závěr
Na základě šetření a rozhodnutí zástupců organizace Ligy lidských práv jsme v červnu 2010 získali
certifikát Férové školy : „Tato škola vytváří prostředí, které umožňuje rozvoj plného potenciálu každého
žáka a plnohodnotné zapojení všech žáků do školního i mimoškolního života, podporuje integraci žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a dbá na dodržování lidských práv.“
Vedení školy převzalo certifikát na MŠMT dne 18.6.2010 v Praze.

Mgr. Jitka Šaierová
ředitelka školy

