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 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 1999/2000 
 

 

Část I.  

 

Základní charakteristika školy 

 

a) Název školy : Základní škola  - 1. stupeň Troubsko, okres Brno-venkov 

Sídlo : Školní 11, Troubsko, 664 41 

Právní forma : zálohovaná organizace IZO : 102179620 

 b)  Zřizovatel školy : obec Troubsko 

c) Ředitel školy : Michal Řihánek 

Adresa : Smetanova 5, Brno, 602 00 

d) Typ školy : 1. stupeň základní školy 

Sdružené škol. zařízení : školní družina 

 

  

 Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu 

třídu 

 

Počet žáků na učitele 

Šk. rok loňský letošní loňský letošní loňský letošní loňský letošní 

        5         5       101        94        20      18,8       20      18,8 

 

 

 e)   Datum zařazení do sítě : 27.3.1996 

f) Celková kapacita školy :  150 

Kapacita školní družiny : 20 

g) Studijní  program : Vzdělávací program Základní škola, č. j. 16847/96-2                              

h) Mimoškolní aktivity : při škole je zřízeno sdružení rodičů  

i) Záměr školy pro příští období : vzhledem k projevenému zájmu rodičů, by škola chtěla - 

ve spolupráci se zřizovatelem a ŠÚ Brno-venkov – rozšířit provoz školní družiny, a to v 

době před začátkem vyučování.  

 
 

Část II. 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

           Výchovné působení 

 

 a)   Prospěch žáků na škole 

 

Ročník Počet žáků Prospělo Neprospělo 

Šk. rok loňský letošní loňský letošní loňský letošní 

1. 20 20 20 20   

2. 23 18 23 18   

3. 21 21 21 21   

4. 16 20 16 20   

5. 21 15 21 15   

Celkem za 

1. st. 

101 94 101 94 - - 
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             b)   Snížený stupeň z chování 

 

Stupeň chování Tento škol. rok  Minulý škol. rok  

 Počet Procento Počet  Procento 

2          -       -            -       - 

3          -       -            -       - 

 

 c)   Celkový počet neomluvených hodin : 

 

Tento školní rok Minulý školní rok 

               -                  - 

 

 d)   Plnění učebních osnov a učebních plánů : 

 

       Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. : 

 

                                             Minulý školní rok 

Název Číslo jednací V ročníku 

         Základní škola            16847/96-2               1. – 5. 

 

                                              Letošní školní rok 

Název Číslo jednací V ročníku 

         Základní škola            16847/96-2               1. – 5. 

 

e) Údaje o zařazování dětí – zápis do 1. ročníku na škol. rok 2000/01 :  

                  Zapsáno bylo celkem 29 dětí, z toho 5 dětem byla odložena škol. docházka. 

            f)    Další zpřesnění údajů : v souvislosti s výukovými  obtížemi bylo vyšetřeno v pedagogic- 

ko - psychologické  poradně celkem 12 žáků.  Výsledky vyšetření, doporučený přístup 

školy k žákům ve spolupráci s rodiči a psychologickou poradnou byly podrobně  kon-

zultovány s jednotlivými učiteli a zapracovány do výukových plánů. Na osmileté 

gymnázium se hlásili z 5. ročníku 2 žáci a byli přijati. 
 

 

 

Část III. 

 

                            Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 
 

                         V letošním roce ve škole inspekční činnost neproběhla.  
 

 

 

Část IV. 

 

Údaje o pracovnících školy 
 

a) Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů : 

                   Počet učitelů s pedagogickou kvalifikací : 

 

Tento školní rok Minulý školní rok 

83 % 83 % 

 

         Všichni učitelé s pedagogickou kvalifikací jsou ve výuce plně aprobovaní.  
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b) Konkrétní údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti : 

 

Jméno,  příjmení Titul  

                          

Pracovní za-

řazení 

Kvalifikace délka 

praxe 

Iva  Dobšíková                                                    Mgr. učitelka PdF, učitelství 1. stupně   12 

Jana  Dvořáková    RNDr. učitelka  PřF, stát. jazyk. zkouš-

ka 

  30 

Lenka  Horká    Mgr. učitelka PdF, Čj – On   31 

Marie  Koutná  školnice SEŠ  

Michal  Řihánek                                                  Mgr. ředitel  PdF, učitelství 1. stupně   14      

Marie  Svobodová  vychovatelka gymnázium   14 

Zemach  Pavel    Mgr. učitel PdF, učitelství 1. stupně   16 

Zdeňka   Zornová  učitelka SPŠ, učitelství MŠ   18 

 

 

c) Absolventi, jejich počet, kteří nastoupili na školu : 

 

Tento školní rok Minulý školní rok 

                   -                   -      

 

d) Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli : 

 

 tento školní rok minulý školní rok 

nastoupili                1                - 

odešli                1                -  

 

e) Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných : 

 
             

 tento školní rok minulý školní rok 

důchodci -                1   

nekvalifikovaní 1                1 

  

 

 f)    Počet dojíždějících učitelů :  7 

 
 

g)   Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících  

pracovníků :                                               

 

 

Typ kurzu Školící instituce Časový rozsah (hod.) Počet účastníků Finanční částka 

Kurz Nj pro učitele 

1.stupně 

CDVU Brno 3 h týdně = 120 hod. 1 3500,- Kč 

Základní jazykový 

kurz angličtiny 

Státní jazyková 

škola v Brně 

2 h týdně = 80 hod. 1 2170,- Kč 

Hospitace učitelů Nj  

ve Vídni 

CDVU Brno 1 den 1 400,- Kč 

  

 

 

h)   Souhrnné informace k DVPP : 
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Kursovné                             6070,-  Kč 

Odborná literatura pro učitele                                      - 

Cestovní náklady                                      -   

Suplování za účastníky DVPP                                      -               

Celkem                              6070,-  Kč 

 

i)   Hodnocení DVPP na škole : 

                   úroveň DVPP byla na odpovídající úrovni a odpovídala potřebám školy. 

 
 

 

Část V. 

 

Výkon státní správy 

 

 

 Přehled výčtu rozhodnutí ředitele podle zákona č. 139/1995 Sb., o státní správě a  

 samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, § 3, odst. 2), písm. a) až l) : 

 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

Odklad školní docházky         5           0 

 

    

Počet dětí s odloženou školní docházkou    5 

Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy  - 

Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky - 

    
 

 

Část VI. 

 

Další údaje o škole 
 

            Hlavní školní a mimoškolní aktivity : 

  

Upřesnění výuky jazyků  

 

Ve škole se vyučuje angličtina a němčina od 1. - 3. třídy nepovinně v jazykových 

kroužcích a dále od 4. - 5. třídy jako povinně volitelné  předměty. 

 

Výuka plavání :  

 

Žáci  2. –  4. ročníku absolvovali  kurz  v plavecké škole v Kuřimi v rozsahu 20 hodin. 

 

Ostatní zájmové útvary : 

 

- výuka hry na klavír a hudební nauka pro žáky od 1. třídy 

- taneční kroužek 

 

Kulturní akce pro žáky :  

 

- návštěva  představení v Mahenově divadle a v Divadle B. Polívky 
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- pantonima M. Nesvadby 

- představení divadelního souboru Tetiny 

- kouzelnické vystoupení 

                   -     vánoční koncert v Troubsku 

- výstava O. Sekory v Brně 

- distribuce knih z nabídky Klubu mladých čtenářů 

 

Ostatní akce: 

 

- návštěva výstavy „Hrátky s technikou“ v Dětském muzeu v Brně 

- pořad „Výprava na Měsíc“ v Planetáriu M. Koperníka 

- mikulášská nadílka OÚ Troubsko 

- dětský karneval připravený ve spolupráci se sdružením rodičů 

- karneval a vystoupení skupiny Kamarádi ke Dni dětí, skákací hrad  

- možnost celoročního odběru  mléka pro všechny žáky z dodávek mlékárny 

v Olešnici 

 

Soutěže : 

 

- matematická olympiáda v ZŠ Střelice, kde naši žáci dosáhli dobrých výsledků 

- dopravní soutěž „Na silnici nejsi sám“ 

-  soutěž v malování na chodník ke Dni Země  

- výtvarná soutěž Policie ČR  

- atletické závody v ZŠ Střelice – dobré umístění našich družstev i jednotlivců 

- závody jednotlivců v atletice pořádané Sokolem Troubsko  

- turnaj ve vybíjené a fotbalu v ZŠ Ostopovice 

- soutěž ve sběru pomerančové kůry a léčivých bylin 

 

Účast na škole v přírodě  

 

V červnu se žáci z 1. a 5. ročníku  zúčastnili se svými učiteli dvou týdenních pobytů v 

Česko-moravské vrchovině a žáci ze 2. – 4. ročníku společného týdenního pobytu 

v Adršpachu.  

 

Akce pro rodiče a veřejnost : 

 

- vánoční besídka 

- školní ples pořádaný ve spolupráci se sdružením rodičů . Výtěžek plesu byl pou-

žit na akce pro děti. 

- vystoupení žáků z tanečního kroužku na školním plese 

- návštěva divadelního představení v Brně pro členy rodičovského sdružení 

- ukázka  výuky Aj a Nj v našich kroužcích na semináři pro učitele jazyků v Brně, 

pořádaném  Jazykovou přípravkou 

- vystoupení žáků celé školy na oslavě Svátku matek v Katolickém domě 

v Troubsku 

 

 

 

 

 

 

 

Část VII. 
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Zhodnocení a závěr 

 
 

                    V tomto školním  roce byl splněn plán práce a bylo dosaženo základních cílů 

v souladu se zvoleným učebním programem. Škola opět úzce spolupracovala s radou OÚ 

Troubsko, který  příspíval na akce školy a umožnil jak dokončit vybavení učeben, školní 

družiny a sborovny novým nábytkem, tak nákup nových pomůcek do výuky, dále zřízení 

hřiště a cvičebního polygonu na školní zahradě, výzdobu a vymalování další třídy dle 

projektu estetického ztvárnění interiéru školy. Zajištěny byly rovněž všechny nezbytné 

opravy, zejména výměna okapů, nátěr dveří, oken a plotu. Se souhlasem obce byla uspo-

řádána burza vyřazeného školního majetku, jejíž výtěžek slouží k nákupu dalšího 

vybavení školy. Pokračovala spolupráce se sdružením rodičů, které se opět podílelo na 

organizaci mnoha akcí pro žáky, na které i nemalou měrou přispělo. Tradičně škola spo-

lupracovala se ZŠ Střelice a nově navázala spolupráci se ZŠ Ostopovice. Výuka jazyků 

v zájmových kroužcích pokračovala pod patronací Jazykové přípravky Brno, s.r.o. Dále 

se podařilo připojit školu na internet, v jednání je nákup další výpočetní techniky, tento-

kráte pro potřebu výuky školní i zájmové.  Podrobnější informace k většině akcí 

uvedených v předchozí části byly uvedeny v místní periodikách Troubský hlasatel a 

Omický zpravodaj, kde škola často uveřejňuje své příspěvky. 

 

 

      Výroční zprávu vypracoval : Michal Řihánek 

                   ředitel školy    

            
 

 

 


