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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2000/2001 

    
 

 
   
 

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 

Škol. rok loňský letošní loňský letošní loňský letošní loňský letošní 

 5 5 94 101 18,8 20,2 18,8 20,2 

 

 

 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 : zvyšovat dále aktivitu školy v oblasti školní i mimoškolní, 

a to nabídkou vzdělávacích aktivit jako je práce s výpočetní technikou a internetem, výuka 

jazyků v kroužcích  a další atraktivní zájmové činnosti. Dále prohlubovat spolupráci 

s rodiči a zapojení školy do života v obci a zlepšovat její prezentaci na veřejnosti.   

 
 

Část II. 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

           Výchovné působení 

 

a) Prospěch žáků na škole 

 

 

 

Ročník Počet žáků Prospělo Neprospělo 

Škol. rok loňský letošní loňský letošní loňský letošní 

1. 20 24 20 24   
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2. 18 19 18 19   

3. 21 19 21 18  1 

4. 20 20 20 20   

5. 15 19 15 19   

Celkem za 

1. st. 

94 101 94 100  - 1 

  

  

             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 13 dětí, z toho ke 30.6.2001 byla 3 dětem odložena škol. docház-

ka. 

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

v pedagogicko 

 - psychologických  poradnách celkem 10 žáků.  Výsledky psychologického vyšetření, 

doporučený přístup školy k žákům ve spolupráci s rodiči a poradnou byly podrobně  

konzultovány 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 
 

Ve dnech 13. – 14. prosince 2000 navštívila školu Česká školní inspekce. Tým slo-

žený ze dvou inspektorů vykonal orientační inspekci zaměřenou na sledování kvality 

vzdělávání a řízení školy. Výsledek inspekce a hodnocení celé školy jsou uvedeny 

v inspekční zprávě, která je veřejně přístupná a  jejíž vyhotovení jsou uložena ve škole a 

na OÚ Troubsko. 
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V závěru zprávy je uvedeno : „ Škola má pro výuku  sledovaných předmětů velmi 

dobré materiální podmínky, které jsou účelně využívány pro výchovně vzdělávací práci. 

Personální zabezpečení výuky s ohledem na ustanovení vyhlášky o odborné a pedagogic-

ké způsobilosti je velmi dobré a je srovnatelné s obdobnými školami. 

     Kvalita vzdělávání byla v jednotlivých předmětech a třídách srovnatelná a měla cel-

kově velmi dobrou, ojediněle až příkladnou úroveň. 

     Škola realizuje schválený vzdělávací program formálně správně. Ředitel řídí a orga-

nizuje výchovně vzdělávací práci velmi dobře, v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy. Účelně využívá finanční prostředky přidělené škole ze státního rozpočtu 

v souladu s cílem jejich poskytnutí. Jejich výše v zásadě umožňuje vytvářet odpovídající 

podmínky pro hlavní činnost školy. 

( …) Česká školní inspekce hodnotí celkově činnost školy jako velmi dobrou. 
 

 

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.  
 

 

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   13 

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

ka 

  31 

Lenka  Horká    Mgr. učitelka PdF, Čj – On   32 

Marie  Koutná  školnice SEŠ  

Michal  Řihánek                                                  Mgr. ředitel  PdF, učitelství 1. stupně   15      

Marie  Svobodová  vychovatelka gymnázium   15 

Zemach  Pavel    Mgr. učitel PdF, učitelství 1. stupně   17 

Zdeňka   Zornová  učitelka SPŠ, učitelství MŠ   19 

 

 

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 
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e) Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných : 

 
             

 tento školní rok minulý školní rok 

důchodci - - 

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 

Konverzační kurz Nj 

pro učitele  

Pedagogické cen-

trum Brno 

říjen 2000 – červen 2001 

35 hodin 

1 1300,- Kč 

Základní jazykový 

kurz angličtiny 

Státní jazyková 

škola v Brně 

září 2000 – červen 2001 

80 hodin 

1 2450,- Kč 

  

 

 

h)   Souhrnné informace k DVPP : 

 

Kursovné                             3750,-  Kč 

Odborná literatura pro učitele                                      - 

Cestovní náklady                                      -   

Suplování za účastníky DVPP                                      -               

Celkem                              3750,-  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         3           0 

 

    

Počet dětí s odloženou školní docházkou    3 

Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy  - 

Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky - 
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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 :  

 

V průběhu září – listopad 2000 absolvovali  žáci  2. –  4. ročníku kurs  plavání 

v plavecké škole Kuřim v rozsahu 20 hodin. 

 

Nepovinné předměty: 

 

-   výuka  náboženství v 1. –  5. ročníku 

 

Ostatní zájmové útvary : 

 

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

-   taneční kroužek 

-   turistický kroužek „Tygříci“ 

 

Kulturní akce pro žáky :  

 

- návštěva  divadelních představení v Bílém domě a v Divadle B. Polívky v Brně 

- výchovný koncert B. Vojkůvky „Hudební abeceda“ v Troubsku 

- kouzelnické vystoupení 

- vánoční dílna v CVČ Domeček v Brně 

- zhlédnutí výstavy „Nech brouka žít“ a „J. Lada“ v Dětském muzeu v Brně 

- distribuce knih z nabídky Klubu mladých čtenářů 

 

Ostatní akce pro žáky: 

 

- exkurze do Vídně pro žáky 4. a 5. třídy učící se Nj a jejich rodiče 

- návštěva Planetária M. Koperníka v Brně, 4. a 5. třída 

- mikulášská nadílka  

- dětský karneval připravený ve spolupráci se sdružením rodičů 

- výlet do ZOO Vyškov ke Dni dětí 

- distribuce školního mléka po celý rok 

 

Soutěže : 

 

- soutěž v pouštění draků „Drakiáda 2000“, kterou pořádalo sdružení rodičů 

- dopravní soutěž „Jízda zručnosti“ pro mladé cyklisty ze 4.  a  5. třídy 

- soutěž v kresbě na chodník ke Dni Země a další výtvarné soutěže 

- soutěže ve sběru PET lahví, papíru, pomerančové kůry a léčivých bylin    

- atletické závody v ZŠ Střelice  

- závody jednotlivců v atletice pořádané Sokolem Troubsko  

- turnaj ve vybíjené a fotbalu se ZŠ Ostopovice 
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Účast na škole v přírodě  

 

V termínu od  9. – 15. června 2001 se žáci z 1., 4. a 5. ročníku  zúčastnili školy 

v přírodě v Borové u Poličky a dále žáci 2. a 3. ročníku pobytu na ŠvP v Beskydech 

v termínu od 18. - 22. 6.2001.  

 

Akce pro rodiče a veřejnost : 

 

- vánoční besídka v Katolickém domě v Troubsku 

- v pořadí již 3. školní ples pořádaný ve spolupráci se sdružením rodičů  

- vystoupení žáků z tanečního kroužku na školním plese 

- „Den otevřených dveří“ ve škole spojený s ukázkou výuky prvopočátečního čtení 

a psaní (tzv. genetickou metodou ) pro rodiče budoucích prvňáčků i širší veřej-

nost 

- ukázka  výuky angličtiny v kroužku se žáky 2. a 3.  ročníku na semináři Jazyko-

vé přípravky Brno s.r.o. , který se  konal na Evropské základní škole Čejkovická 

10 Brno ( blíže o této akci píše Mgr. L. Jarošová z PC Brno v Měsíčníku č. 11 RŠ  

OkÚ Brno-venkov ). 

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

v Troubsku 

 

 

 

 

 

 

Část VII. 

 

Zhodnocení a závěr 

 
 

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

v souladu se zvoleným učebním programem. Škola pokračovala v úzké spolupráci 

s radou OÚ Troubsko, který  opět přispíval na akce školy a umožnil jak dokončit vyba-

vení učeben, školní družiny a sborovny novým nábytkem, tak nákup nových pomůcek do 

výuky, dále zřízení hřiště na školní zahradě, výzdobu a vymalování další třídy dle pro-

jektu estetického ztvárnění interiéru školy. Od jara letošního roku mají žáci možnost 

využití výpočetní techniky v „počítačovém koutku“ ve ŠD, a to na počítači, který nám ta-

ké dodal OÚ Troubsko. V příštím školním roce tak budeme moci umožnit přístup k 

internetu i našim žákům. 

      Rovněž se zdárně rozvíjela spolupráce se sdružením rodičů, které samo pořádalo ne-

bo se aktivně podílelo na organizaci mnoha akcí pro žáky, na které i nemalou měrou 

přispělo. Úplnou samozřejmostí se stalo, že výtěžky všech akcí SRPŠ ( a mnohdy nemalé 

) byly použity právě na tyto účely.  

     Oběma subjektům, OÚ Troubsko v čele s panem starostou V. Rybou a sdružení rodi-

čů při ZŠ Troubsko v čele s jeho předsedkyní paní I. Kynclovou, které se nejvíce 

zasloužily o co možná bezproblémový chod školy a hladký průběh škol. roku, patří proto 

moje největší uznání. A tak jim i  všem ostatním, kteří pomáhali naší škole nebo se podí-

leli na spolupráci s ní, chci touto cestou za vše poděkovat.   

     Tradičně dále škola spolupracovala se ZŠ Střelice a se ZŠ Ostopovice.  

     Výuka jazyků v zájmových kroužcích pokračovala pod patronací Jazykové přípravky 

Brno, s.r.o.  

     Studentskou praxi u nás vykonali dva studenti, jeden posluchač z PdF MU ve 3. třídě 

a jedna studentka SPŠ ve školní družině. 
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     Žáci 5. ročníku se zapojili do 28. kola projektu KALIBRO, kterého se letos zúčastnilo 

asi 2150 základních a středních škol. Naši žáci odpovídali v testech na otázky ze tří oblas-

tí: 

1. oblast – „Čtení a práce s informacemi“, 2. oblast – „Širší základ vzdělání“ a  3. okru-

hem byly „Početní dovednosti“. V celkovém vyhodnocení a v porovnání s výsledky 

ostatních  srovnatelných škol jsou výsledky našich žáků v prvních dvou oblastech lehce 

nadprůměrné, ve třetí oblasti jsou mírně pod průměrem. Podrobnější informace a ko-

mentáře k výsledkům žáků 5. ročníku autorů celého projektu jsou k dispozici ve škole.  

     Rovněž bližší údaje a hodnocení některých významnějších aktivit školy uvedených 

v předchozí části byly uveřejněny v místní periodikách „Troubský hlasatel“ a „Omický 

zpravodaj“. 

     Závěrem nezbývá než vyslovit přání, aby naše škola dále a více splňovala očekávání 

žáků a jejich rodičů i v příštím školním roce a tím zvrátila nepříznivý trend v úbytku žá-

ků, tj. jejich odliv do blízkých brněnských škol. Věřím, že s podporou členů 

zastupitelstva OÚ Troubsko, které se doposud škole vždy dostávalo, se tento úkol podaří 

zvládnout.  

 

 

      Výroční zprávu zpracoval : Mgr. Michal Řihánek 

                 ředitel školy    

            
 

 

 


