Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06
Tel/fax: 519 333 339

Výroční zpráva o činnosti školy
podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

za školní rok 2004/2005

Zprávu zpracoval: Dr. Ivo Filipský – ředitel školy
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Část I.

Základní charakteristika školy

a. Základní údaje o škole
Název a adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7, PSČ 690 06
Zřizovatel školy: Město Břeclav
Ředitel školy: Dr. Ivo Filipský
Součásti školy: Základní škola
Školní jídelna
Školní družina
Mateřská škola Tyršův sad 3
Výdejna stravy v MŠ
Telefon: ZŠ
MŠ
ŠJ
ŠD

519 333 339
519 333 293
519 333 336
519 332 285

Fax:

ZŠ
ŠJ

519 333 339
519 333 336

e-mail:

ZŠ
MŠ

zskptnalepky@tiscali.cz
ms.charvatska@quick.cz
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b. Úplné školy
Školní rok 2003/2004
celkem
1.stupeň
2.stupeň

Celkem

c.

5
4
9

Počet tříd
Celkový počet
žáků
z toho
spec.
vyrovnávacích
98
70
168

Celkový počet žáků v 1.ročníku: 23
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu

Počet žáků na jednu
třídu
19,6
17,5
18,7

15.3

d. Rada školy: nebyla zřízena
e. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
Název zvoleného
Číslo jednací
vzdělávacího programu
Základní škola
16847/96-2

f. ŠJ, která je součástí školy
Typ jídelny- dle výkazu V17-01

V ročníku
1.-9.

Počet
žáci a děti
159

921
ŠJ - úplná
1
922
ŠJ – vývařovna
923
ŠJ – výdejna
1
65
Náhradní stravování
* Ostatní – důchodci, školští důchodci, zaměstnanci OÚ, firmy atd…
Počet pracovníků školní jídelny k 15.10.2003
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

Počet strávníků
škol.prac.
23
7

ostatní*
31
0

4
4,5

g. ŠD, která je součástí základní školy
ŠD
počet oddělení ŠD
počet dětí v ŠD
celkem
2
53

počet vychovatelů ŠD
fyz. 2
/ přepoč. 1,46

Část II
Údaje o pracovnících školy

-

1. Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.563/2004 Sb.
Celkový počet pedagogických pracovníků
13/11,95
Z toho odborně a ped. způsobilých
12/10,05
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100%
% / %

2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2004/05 nastoupili na
školu: 1
3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2004/05 nastoupili na
školu: 1
4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2004/05 odešli ze školy: 3
5. Nepedagogičtí pracovníci - počet
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6. Věkové složení učitelů
Učitelé
Věk
do 35 let
35-50 let
nad 50 let
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

Muži
0
0
2
0
1
3
0

Ženy
2
3
2
0
1
8
2

8. Romský asistent: (ANO/NE) …………NE…………..

Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník
Počet žáků
24
17
23
20
14
98

Prospělo s
vyznamenání
23
15
11
6
4
59

Prospělo
bez (*)
1
2
12
13
10
38

Celkem za II. stupeň

14
23
23
10
70

1
6
6
2
15

13
17
17
8
55

Celkem za školu

168

74

93

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

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 15.října
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Neprospělo
bez (*)

Opakují

1

1

1

1

1

1

2.Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3
3
1

Počet

% z počtu všech žáků školy
0,59
1,78

3.Celkový počet neomluvených hodin na škole: …8……., průměr na jednoho žáka: …0,04
4.Údaje o přijímacím řízení na školu, uvedenou v přihlášce na 1. místě
Školní rok 2003/04
Gymnázia
4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium
Počty žáků
přihlášených*
1
10%
0
0%
1 7,14%
přijatých**
1
10%
0
0%
0
0
* % z počtu žáků příslušného ročníku
** % z počtu žáků příslušného ročníku
5. Počet absolventů ZŠ
Ročník
Počet žáků
9.ročník
10
nižší ročník
0
Celkem
10

SOŠ

SOU

3
3

6
6

30%
30%

60%
60%

% z celkového počtu všech žáků
5,96%
0%
5.96%

Část IV .
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí
V tomto školním roce žádná inspekce ČŠI nebyla.

Část V
Rozhodnutí ředitele
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle §3 odst. 2 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a
samosprávě ve školství,ve znění pozdějších předpisů a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí
Rozhodnutí ředitele
O odkladu povinné školní docházky
O dodatečném odložení povinné školní docházky
Další dle §3, odst.2, zákona č.564/1990 Sb. v platném znění
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2004/2005
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2005/2006

Počet
4
0
109

Počet odvolání
0
0
0

29
25

Část VI.
Další údaje o škole
a) Mimoškolní aktivity
Od počátku školního roku byly zavedeny tyto nepovinné předměty:
Pohybové hry, Zájmová Tv , Pohybová výchova , Sborový zpěv. V průběhu roku bylo nutno z finančních
důvodů jejich hodinovou dotaci zkrátit na polovinu , nebo je převést na kroužky.
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Název kroužku

Počet kroužků

Vedoucí kroužku

Počet žáků

Sborový zpěv

1

29

Učitel

Jazyk anglický

1

18

Učitel

Včelařský kroužek

1

8

Učitel

Dyslektický kroužek

4

36

Učitelky

Pohybové hry

1

22

Učitel

Pohybová výchova

1

18

Učitel

- školní sportovní klub vyvíjel činnost v rámci nepovinných předmětů a sportovní akce v soutěžích pořádaných
jinými subjekty.
- Školní družina – provoz 6.00 – 16.00 hod.
b) spolupráce s pedagogickým centrem – pracovníci navštěvují akce vzdělávacího centra, zvláště
kroužky. Většina je pořádána v Brně ( časová i finanční náročnost ).
c) Mezinárodní spolupráce – naše ZŠ má 50 let navázány družební vztahy se slovenskou školou
Kuchyňa. Každoroční setkání pracovníků se letos neuskutečnilo.
d) Péče o zaostávající žáky – na základě doporučním PPP jsou po dohodě s rodiči žáci zařazeni do
dyslektických kroužků. Na základě doporučení ped. Centra Brno byl 1 žák integrován. Byla umožněna
účast matky v hodinách matematiky. Žák intenzivně pracoval s asistentkou v rozsahu 6 hod. týdně.
e) Péče o talentované žáky – talentovaní žáci se zúčastnili soutěží a olympiád.
f) Akce pro žáky – lyžařský kurz – 7. tř. na Nekoři, školní výlety 9x, exkurze 11x, příměstský tábor o
hlavních prázdninách 36 žáků, 2 pedagogičtí pracovníci, 10 pracovních dnů, akce školní mléko nebo
mléčné výrobky, školní akademie – letos zaměřené na TV 126 učinkujících, plavání 2.a3. třída, sběr
odpadových surovin, škola v přírodě
g) Akce pracovníků ZŠ – pracovní porady-14x, pedagogické rady – 4x, třídní schůzky konzultace pro
rodiče – 4x, setkání pracovníků školy s důchodci 2x, poznávací zájezd pracovníků a rodinných
příslušníků – Praha a Posázaví
h) Materiální vybavení školy – rozšíření počítačové třídy, oprava podlahy v 1. třídě, úprava vstupu do
sborovny 1. stupeň, doplnění školního nábytku, vybavení počítačové třídy projekčním zařízením,
zakoupení nového bazénu pro ŠD.
i) Další akce:
- Seminář BOZP-PO
- Seminář Šikana
Seminář metodiků prevence
Seminář ZŘŠ
- Školení počítačové gramotnosti
- Seminář na vypracování ŠVP
- Porada výchovných poradců
- Porada ŘŠ
- Seminář příprava školy na inspekci
- Školení zpracování mezd
- Poruchy chování
- Exkurze – plynovod
- Seminář Školské zákony
- Porada výchovných poradců
- Školení multimediální výchova
- Diagnostika třídy
- SIPVZ – projekt
- Projekt internet do škol
- Seminář Chemie
- Kurz HYPO
- Školské zákony
- Školení protidrogových preventistů
- Školení učitelů hudební výchovy
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- Porada výchovných poradců
- Seminář – Tvorba ŠVP
- Seminář výchovných poradců
- TS pro rodiče předškoláků
Celkem 31 akcí, 42 dnů, 19 učitelů
j) další akce pro žáky 67 akcí
- besedy, soutěže, olympiády, exkurze, divadelní představení, knihovnické besedy, návštěvy výstav,
filmových představení, muzea, karneval, Den otevřených dveří, bruslení, přenášky, soutěže, sběry
odpadových surovin, sportovní soutěže, výchovné koncerty, školní akademie, dopravní výchova, výlety,
Den přírody, brigády v Lednicko-Valtickém areálu, tělovýchovná olympiáda.
- úspěšná umístění:
Recitační soutěž Puškinův památník – okresní kolo – 1. místo, krajské kolo – 1. místo, republiková
přehlídka Praha – účast. Sportovní soutěž – vybíjená mladší žákyně – okrskové kolo – 1. místo, okresní kolo
– 3. místo. Branná soutěž o pohár starosty msta – 2x 1. místo – mladší žákyně, 2x – 1. místo – starší žákyně.

Část VII.
Poradenské služby v základní škole
1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)
a) počty
fyzický počet
1
1

kvalifikace, specializace
VP na MU
Kurzy

dosažené vzdělání
VŠ
VŠ

úvazek
kvalifikace, specializace
školní psycholog
školní speciální pedagog (netřídní)* *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6.

dosažené vzdělání

výchovný poradce
školní metodik prevence

a) věková struktura
výchovný poradce
školní metodik prevence
školní psycholog
školní speciální pedagog

do 35let
-

35 – 50 let
1
1
-

50 let–důch. věk/z toho důchodci
-

a) další vzdělávání poradenských pracovníků
výchovný poradce: VŠ – Ped.F – doplňkové studium 4 semestrové Výchovný poradce na MU.
školní metodik prevence: kurzy ped.centra Brno a Břeclav – šikana 3x

3. Individuální integrace
Typ postižení
Spec.org.NS, inferiorita,poruchy
řeči
celkem

Ročník

Počet žáků
1

3

1

1

Část VIII.
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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 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). Celoroční program byl zaměřen
na tyto akce:
a) sportovní akce – posilování vůle, zodpovědnosti,ctižádosti, umění překonávat překážky, vzájemná spolupráce
a pomoci zvláště v mimořádných situacích. Žáci jsou vyhodnocováni a nejlepší odměňováni.
b) besedy a přednášky – informace o drogách, záškoláctví a šikaně.
c) kulturní akce – návštěvy muzea, exkurze, planetárium, výtvarné a pěvecké soutěže. Akce jsou zahrnuté
v plánu akcí školy.
d) akce s ekologickou tématikou – péče o životní prostředí v okolí školy, sběr odpadových surovin, hodnocení
prostředí naší čtvrti v Lednicko-Valtickém areálu.
e) vyvrcholením celoroční práce je školní akademie ( 14.5.2004) s výstavou a prodejem prací žáků. Do přípravy
je zapojena většina žáků a pracovníků školy. Pedagogové se účastní speciálních seminářů věnovaných prevenci
soc. patologických jevů.
- seminář metodiků prevence
1x
- seminář jak předcházet, rozpoznat a řešit šikanu
3x
Pro děti byla uspořádána beseda na téma sociálně patologické jevy – záškoláctví – sociální kurátorka MÚ,
ukázka práce policie, výcvik psů.
Školní metodik prevence SPJ uspořádal některé volnočasové aktivity jako součást mimoškolní činnosti dětí, na
uspořádání jiných se aktivně podílel.
Volnočasové aktivity pořádané met.prevence SPJ.
akce
měsíc
žáků
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Šachový turnaj
11
6
Vánoční zpívání
12
20
Bruslení
1
53
Soutěž ve šplhu
2
45
Turnaj ve vybíjené
2
40
Jízda zručnosti na kole
4
90
Turnaj v odbíjené
4
27
Malování na chodníku
5
98
Táborák
6
40
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 mohou lépe ovlivnit
klima své třídy a hodnotový systém svých žáků.
3. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole
ano
návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin, kouření
záškoláctví
šikana
gambling
kriminalita
rasismus
jiné
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ne
x
x
x
x
x
x
x

věk

celkem
případů

Část IX.
Další údaje

Závěr
K 1. červenci odešel do důchodu ředitel školy Dr. Ivo Filipský po 35 letech práce na ZŠ Břeclav, Kpt. Nálepky,
z toho 16 let ve funkci učitele školy. Po konkurzním řízení se ředitelkou školy stala ZŘŠ Mgr. Jitka Šaierová. Za
novou zástupkyni si vybrala Mgr. Lenku Horníčkovou.

Tato výroční zpráva je na webových stránkách školy . Je k dispozici na odboru školství Jihomoravského kraje a
odboru školství Města Břeclav.

Přílohy: č.1 – Zpráva o činnosti součásti školy MŠ Břeclav, Tyršův sad
Č.2 – Kopie o zařazení do sítě škol
Č.3 - Seznámení se zprávou

Zprávu ZŠ zpracoval: PaedDr. Ivo Filipský – ředitel školy
Zprávu MŠ zpracovala: Jana Martináková – vedoucí učitelka MŠ
Hodnocení MPP zpracovala : Mgr. Anna Slavíková – metodik prevence

V …Břeclavi……………, dne ………25.7.2005………..
podpis a razítko ředitele školy
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Seznámení s výroční zprávou dne: 6.9.2005

Jméno a příjmení
Ivo Filipský
Jitka Šaierová
Ludmila Dobešová
František Gottfried
Lenka Horníčková
Zdenka Miklíková
Anna Marečková
Anna Slavíková
Blanka Banasiková
Eva Vymyslická
Helena Kaňová
Veronika Hasilová
Zdeňka Pešová
Josef Tichý
Alžběta Komárková
Petra Janošková
Anna Pochylá
Milan Žůrek
Hana Fibingrová
Věra Chorvátová
Jitka Buršíková
Sylva Trebulová
Jana Martináková
Marie Kaňová
Michaela Tůmová
Dana Vojáčková
Jarmila Krejzová
Renata Bartolšicová

Podpis
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