ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV,KPT. NÁLEPKY 7, 690 06
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Část I.

Charakteristika školy
a) základní údaje
Název školy
Identifikátor
Adresa
Právní norma
Zřizovatel
Adresa
Ředitelka školy
Webové stránky
Součásti školy

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7
600 112 292
Kpt. Nálepky 7, 690 06 Břeclav 6
příspěvková organizace
Město Břeclav
nám. T.G.Masaryka 10, 690 81 Břeclav
Mgr. Jitka Šaierová
www.kptnalepky.cz
základní škola
kapacita 300 žáků
mateřská škola
kapacita 75 žáků
školní družina
kapacita 50 žáků
školní jídelna
kapacita 280 jídel
školní jídelna – výdejna kapacita 83 jídel

Výše uvedená škola je školou úplnou
Školní rok
2004/2005

Počet žáků

Prům.počet žáků
na třídu

Počet tříd

Počet ročníků

1. stupeň

5

5

101

20,2

2. stupeň

4

4

76

19

Celkem

9

9

177

19,66

Celkový počet žáků v 1. ročníku : 23

Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu:13,76
Rada školy byla řádně zvolena dle volebního řádu. Hlasovací lístky a záznam průběhu voleb
z řad rodičů a pedagogů uloženy v ředitelně.
Za zřizovatele: Martin Radkovič - místopředseda
Jarmila Šmídová
Za pedagogy: Eva Vymyslická
Mgr. Lenka Horníčková - předseda
Za rodiče:
Pavel Husák
Vladimíra Mračnová

Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
zev zvoleného vzděl.
programu
Základní škola

Číslo jednací
16 847/96-2

V ročníku
1.-9. ročník

b) Zařízení školního stravování
Počet strávníků
Typ jídelny – dle výkazu Z17-01

Celkem
žáci a děti

ŠJ - úplná
ŠJ výdejna
CELKEM

236
72
308

Zaměstnanci školy,důchodci Ostatní

163
65
228

22
7
29

51
51

Počet pracovníků školního stravování k 15.10.2005
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

5
4,5

c) ŠD, která je součástí ZŠ

Školní družina

Celkem

Počet oddělení

2

Počet dětí ve ŠD

52

Počet vychovatelů
Fyzické
Přepočtené

2

1,53

Do školní družiny jsou zapsány děti od 1. do 5.třídy. Školní družina je rozdělena na 2 oddělení,
která úzce spolupracují a podle zájmu dětí se některé činnosti prolínají. Do ranní družiny
docházejí děti z obou oddělení, práce je tedy společná. Věnují se odpočinkovým činnostem a
přípravě na vyučování. Odpolední družina zahrnuje odpočinkové, zájmové a rekreační činnosti a
přípravu na vyučování. V letním období se děti mohou koupat ve školním bazéně.
Každoročně vychovatelky organizují letní družinový tábor - 10 pracovních dnů. Během 10
pracovních dnů děti absolvují celodenní výlety na kolech v Lednicko - valtickém areálu, koupání,
návštěvy hradů a zámků, sportovní hry. Tábor je ukončen táborákem pro děti i rodiče s
přenocováním ve škole. Provoz ŠD: 6.00 - 16.00 hod.
Akce pořádané ŠD – soutěž ve zpěvu ,,Zlatá pěnice“ (ŠD+žáci 2.stupně),
,,Vánoční svícen“ – akce pro děti a rodiče,( 12 rodičů)
Batika triček – akce pro rodiče a děti ( 12 rodičů ),
Den dětí se skákacím hradem,

Zapojení do soutěží- ,,Pohádkové bytosti“, ,výstava výkresů v knihovně
výtvarná soutěž ( 6 dětí )- ,,Příroda kolem nás“, ,
Malované Vánoce“ – výtvarná soutěž ( 10 dětí ),
,, Ozdob si svůj stromeček“ – muzeum Břeclav – 1. místo,
,, Zachraňme obyvatele vodního světa“ – výtvarná soutěž ( 13 dětí ) –
1.místo – Zugárková, 2.místo – Žůrková, 3. místo – Svoboda, Malíková,
Barevné jaro Iberia ( diplom, kniha) – batika oděvů

d) Mateřská škola
MŠ

Celkem

Počet oddělení MŠ

3

Počet dětí v MŠ

66

Počet učitelek MŠ

fyz. 5 / přepoč.
5,034
Správní zaměstnanci
2/1,518

Činnost mateřské školy:
Od 1.1.2004 je mateřská škola součástí naší základní školy. 63 dětí je rozděleno do tří tříd:
Sluníčka, Broučci a Hvězdičky. Provoz zajištěn od 6.00 do 16.30 hod.
Všechna 3 oddělení pracovala podle školního vzděl. programu Barvy dětství, který je
rozpracován v ročním plánu práce.
Plán spolupráce MŠ a ZŠ
Společné aktivity mezi předškoláky a dětmi 1. třídy
- společná hodina TV v tělocvičně ZŠ ( listopad )
- posezení u vánočního stromečku v MŠ ( prosinec )
- návštěva 1. třídy ( leden )
- dětská olympiáda v MŠ ( květen )
- návštěva 1. třídy ( červen )
Spolupráce pedagogických pracovníků
- návštěva učitelky MŠ v 1. třídě ZŠ ( říjen )
- účast učitelky 1. třídy ZŠ na schůzce rodičů v MŠ ( leden )
Propagace školy
- Mámo, táto pojď si hrát ( září )
- Zdobíme vánoční stromeček ( prosinec )
- Mikulášská nadílka ( prosinec )
- Vánoční besídka ( prosinec )
- Cesta za pokladem ( duben )
- Besídka pro rodiče k "Svátku matek" spojená s výstavkou dětských prací z výtvarné a pracovní
výchovy ( květen )
- Výlet pro děti ( květen )
- Oslava MDD - soutěže, pohoštění ( červen )
- Slavnostní ukončení školního roku - rozloučení s předškoláky ( červen )

Kroužky
Výtvarný kroužek: Marcela Zajícová
Rukodělný kroužek: Jarmila Krejzová
Logopedie: Marie Kaňová

Část II.

Údaje o pracovnících školy
( veškeré údaje nezahrnují pracovníky MŠ)
1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb..
Celkový počet pedagogických pracovníků

17,794 / 17

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

17,77 / 14

100 %

75,23/68,333 %

2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří nastoupili ve škol. roce
2005/2006 na školu:
1
3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2005/2006 nastoupili na školu:
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2005/2006 odešli

ze školy:

5. Nepedagogičtí pracovníci – počet: 10,503/10
6. Věkové složení učitelů
Věk

Uč i t e l é
Muži

Do 35 let
35 – 50 let
Nad 50 let
Prac. důchodci nepobírající
důchod
Prac. důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

Ženy

0
1
2
0

3
7
1
0

0
3
0

1
12
2

1
0

7. Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy
POČET ZÚČASTNĚNÝCH PRACOVNÍKU

TYP KURZU

SIPVZ
Funkční studium
ŠVP
Tvorba ŠVP
Koordinátor ŠVP
Prevence SPJ
SPU
Jazyky
LVK- instruktor
Autoevoluce MŠ
Metodika hospitační činnosti
Činnost školy při mimoř. událostech
BOZP+PO pro vedoucí prac.
Halloween
Tvorba ŠVP II
ŠD-vazba
8. Romský asistent:
Jiný asistent: NE

6
1
15
2
1
1
1
5
1
1
2
1
2
1
2
1

NE

Část III.

Výsledky výchovy a vzdělávání
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I.st.
6.
7.
8.
9.
Celkem za II.st.
Celkem za
školu

Počet
žáků
22
23
19
20
17
101
14
16
23
23
76
177

Prospělo
s vyznamenáním
19
21
13
10
6
69
4
3
6
7
20
89

Prospělo
2
2
6
10
11
31
10
13
16
16
55
86

Neprospělo

Opakují

1
1
1
1
2

2
2
1
1
3

2. Snížený stupeň z chování
Stupeň z chování

Počet

2
3

% z počtu všech žáků školy

1
2

0,568 %
1,136 %

3. Celkový počet neomluvených hodin za šk.r. 2005/2006 : 336 hod. průměr na jednoho žáka:
1,89 hod.
4. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných (ve
znění vyhlášky č. 73/2005 Sb.)
25 dětem s specifickou poruchou učení byla věnována speciální péče ve 2 oddělení dyslektického
kroužku.V 1. třídě byl integrován 1 žák. Integrace doporučena SPC Brno pro sluchové postižení.
5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Školní rok
2005/06
Počty žáků
přijatých

4 leté

3
13 %

Gymnázia
6 leté

SOŠ
8 leté studium

0

1
5,9%

SOU
Konzervatoř

8
34,8%

12
52%

0

6. Počet absolventů ZŠ
Ročník
9. ročník
nižší ročník
Celkem

Počet žáků
23
1 (vícel. gymn.)
24

Část IV.

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Ve školním roce 2005/2006 byla na naší škole ve dnech 14.-16.3.2006 provedena inspekce ČŠI..
Kontrola byla zaměřena na 2. stupeň ZŠ.
Závěr inspekční zprávy:
V koncepčních dokumentech školy i při výuce jsou zohledňovány klíčové oblasti vzdělávání.
Vedení školy podporuje vzdělávání učitelů zaměřené na tvorbu ŠVP, ICT a další priority školy.
Prevence sociálně patologických jevů je cíleně zaměřena na problémy, které se ve škole
vyskytují. Pedagogové podporují rozvoj sociálních kompetencí žáků v projektovém
vyučování.Informační a komunikační technologie včetně prezentační techniky jsou využívány
hlavně ve výuce cizího jazyka( kromě informatiky ). Jejich technické parametry jsou velmi dobré.

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

Počet odvolání

6
0
85

0
0
0

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2005/2006 : 23
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2006/2007 : 25

Část VI.

Další údaje o škole
a) Mimoškolní aktivity
1) Akce školy
* škola v přírodě pro žáky 3. a 5. třídy v Třemešku u Oskavy
* školní výlety pro 1. a 9. tř.
* poznávací zájezd do Vídně – žáci 5. -9. tř.
* dopravní výchova pro žáky 4. a 5. tř.
* Branný den + ukázka práce záchranářů – 1. – 9. tř.
* výchovné koncerty:
- Vývoj populární hudby ,, Od Semaforu k Lucii“
- hudební nástroje
-žesťové nástroje
- country
- Koňárci + slovenský národopisný soubor
* besedy a knihovnické lekce – 1.- 9. tř.
* školní projekt – Vánoční zvyky a tradice
* beseda s Policií ČR - 1. -9.tř.
* exkurze – úpravna vody Kančí Obora
- Planetárium Brno
- Janohrad
- Lidová řemesla ve Strážnici
- Pohansko
- Gumotex
* vzdělávací pořad Planeta země v kině Koruna - 6. – 9. tř.
* jarní přechod Pálavy
* kulturní vystoupení tanečního souboru Yamaha
* kulturní vystoupení ke Dni matek 1. – 9. tř.

*ŠKOLA NANEČISTO – v letošním školním roce proběhla na naší škole příprava dětí
předškolního věku, která byla zaměřena na seznámení s výukou, prostředím, s prací ve třídě, ale
hlavně na usnadnění vstupu nastávajících prvňáků do školy. Vše probíhalo v radostném duchu.
Přípravu vedla. Mgr. L. Dobešová.
2.Akce pořádané naší školou
* výtvarná soutěž ke Dni matek pro břeclavské mateřské a základní školy ,, Co má ráda
maminka“ - ( 3. místo )
* Okresní kolo v přehazované - II. st.
* Okrskové kolo ve vybíjené 4. a 5. tř. ( 2. místo )
3. Soutěže a olympiády ( školní kolo )
* olympiáda JN – 8. a 9. tř. – 46 žáků
* olympiáda JČ – ( 10. místo v okresním kole)
* olympiáda biologická – 8.a 9. tř. - 46 žáků
* matematická soutěž Klokan – 3.-9. tř. –79 žáků
* olympiáda chemická
4. Sportovní soutěže a olympiády
* atletická olympiáda břeclavských škol - 1.-9. tř.
1.místo- 60 m,skok daleký
2.místo- 600 m
3.místo- 1500 m, 2x50 m
* minikopaná 8.-9-.tř. chlapci
* přespolní běh
* Den pro zdraví
* olympiáda pro žáky 1. tř. a děti MŠ
5. Ostatní soutěže
* soutěž mladých zdravotníků 6.-9. tř. -5 žáků
* recitační soutěž (1. místo, 3. místo )
* výtvarná soutěž Vodní svět - 2.-9.tř. (2. místo)
* Malované Vánoce - (3. místo)
* Ozdob si svůj stromeček – ŠD – (1. místo)
* Barevné jako Iberia– batikování – ŠD
* O pohár starosty města – (1. místo)
* O malovaný tulipán B. Šebetovské – soutěž v lidové písni
* dopravní soutěž Besip ( Mikulov) – 2. místo v oblastním kole
6. LVK (lyžařský výcvikový kurz)
Pro malý počet žáků v 7. tř. letos LVK neproběhl, v dalším školním roce se uskuteční spojením
7. a 8. třídy.

7. Kroužky
Název
Angličtina pro nejmenší
Angličtina
Pěvecký kroužek
Včelařský
Zájmová Tv
Pohybová výchova
Stolní tenis
Zdravotnický
Esteticko-dramatický
Dyslektický kroužek

Vedoucí
Třída
L.Lingová
1.
CVČ Duhovka
2.-5.
J.Tichý
F.Gottfried
A. Marečková
A.Marečková
V.Hasilová/Z.Pešová
H.Ciprysová
I.Filipská
J.Šaierová/L.Dobešová

Počet
15
20
14
9
16
13
22
7
8
30

b) Environmentální výchova
Během školního roku se žáci 1. – 9. třídy zúčastňovali různých aktivit pořádaných naší školou
nebo jinými organizacemi.
2 vycházky do přírody – 1.-5.tř., výuka v přírodě
3 školní výlety s vlastivědným a zeměpisným zaměřením
4 vzdělávací pořad Planeta Země
5 exkurze Pohansko
6 CHKO Pálava 3.,4. tř.
7 úpravna vody Kančí obora 8.a9.tř.
8 celoroční projekt třídění odpadu 1. – 9. tř.
sběr papíru 1. – 9. tř.

Část VII.

Poradenské služby v základní škole
1. Údaje o pracovnících školy
a)stavy
fyzický počet
výchovný poradce

1

školní metodik
prevence

1

kvalifikace,specializace/dosažené
vzdělání
VŠ-Spec.studium VP na CDVU Brno
při MU
Odborné kurzy
VŠ

b) věková struktura

výchovný poradce
školní metodik
prevence
školní psycholog
škol.speciální pedagog

do 35 let
-

35 – 50 let
1

-

-

50 let-důch.věk/z toho důch.
1/0
-

2. Individuální integrace
Typ postižení
Sluchové
Celkem

Ročník
1
1

Počet žáků
1
1

3. Výchovné poradenství
Základní oblasti činnosti výchovné poradkyně Mgr. Ludmily Dobešové:
3 profesní orientace žáků, spolupráce se středními školami a učilišti
4 evidence a sledování žáků se specifickými poruchami učení
5 práce s problémovými a talentovanými žáky
6 spolupráce s rodiči ( individuální konzultace ), s PPP Břeclav
Akce výchovného poradce:
9 prosinec 2005 – návštěva Úřadu práce v Břeclavi
10 říjen – setkání rodičů a žáků se zástupci škol a učilišť
11 listopad – Veletrh vzdělávání v Domě školství Břeclav
12 leden – vyplňování přihlášek na SŠ a učiliště
V budoucnu je třeba dále prohlubovat spolupráci s třídními učiteli a s vyučujícími občanské a
rodinné výchovy. Zvýšenou pozornost musíme věnovat šikaně a záškoláctví.

4.Hodnocení Minimálního preventivního programu
Cílem MPP je vést žáky ke zdravému životnímu stylu a rozvíjet osobnost dítěte v duševní,
tělesné a sociální složce. Řešení vidíme v bohaté nabídce volnočasových aktivit, možností využití
školního areálu po vyučování a v bohaté a přitažlivé nabídce školní družiny a zájmových
kroužků. Výhodou naší školy je i rodinné prostředí. Všichni učitelé jsou se žáky v úzkém
kontaktu, mohou je poznat nejenom ve vyučování, ale i mimo něj. I děti se dobře znají. Vedeme
je k vzájemné pomoci ( starší mladším, silnější slabším).
V rámci prevence sociálně patologických jevů proběhly ve spolupráci s okresní metodičkou
prevence tyto programy:
- Vrstevnický program pro 1. a 7. třídu
- Peer program pro 6. a 7. třídu
- Beseda s městskou policií

Společně s Policií ČR a OSPOD Břeclav bylo řešeno záškoláctví v 1.tř. a 9. tř.( celkem 336
hodin). Na rodiče bylo v obou případech podáno trestní oznámení za ohrožování výchovy
mládeže.
Učitelé se začali více zapojovat do činnosti s dětmi po vyučování.Plánují exkurze, výlety a
soutěže, při kterých mohou lépe poznat kolektiv své třídy a mohou volit lepší metodu
výchovného působení a lépe tak ovlivňovat klima své třídy a hodnotový systém svých žáků.

Výskyt sociálně patologických jevů ve škole
ano
návykové látky : kouření *
záškoláctví
šikana
gambling
(krádeže ve škole) vandalismus
rasismus
jiné

ne

/
/
/

věk

celkem
případů

14,15
7,15
7,13

2
2

15

1

/
/
/
/

část VIII

Zhodnocení a závěr
Výuka probíhala v souladu se vzdělávacím programem školy. Pro zkvalitňování výuky byly
častěji zařazovány modernější metody a formy výuky, projektové vyučování, využití ICT učebny
s výukovými programy.
Celý učitelský sbor začal pracovat na ŠVP pro základní vzdělávání, tomu bylo přizpůsobeno i
DVPP. V průběhu září byl novelizován Organizační řád školy.
Pokračuje spolupráce ZŠ a MŠ, především pro žáky 1. tř. a předškoláky jsou organizovány
několikrát ročně společné aktivity .
Stále pracujeme na zkvalitňování pracovních podmínek učitelů a žáků a školních prostor.
Zapojili jsme se do celostátních srovnávacích projektů Mapa školy a Komplexní evaluační
analýza školy společnosti Scio, abychom získali dostatek objektivních podkladů pro hodnocení
vzdělávání a klimatu naší školy a na základě těchto výsledků mohli dále zlepšovat svou práci.
Dle § 9 vyhl. 15/2005 Sb. zpracujeme vlastní hodnocení školy za období 2006/2007.

Mgr. Jitka Šaierová
ředitelka školy

