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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2001/2002 

             
 
 

   

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 

d) Typ školy : 1. stupeň základní školy 

Sdružené škol. zařízení : školní družina 
   

Malotřídní a neúplné školy 

Školní rok 

2001/02 

Počet tříd Počet 

ročníků 

Počet 

žáků 

Průměrný 

počet ž. 

Malotřídní ZŠ - - - - 

Neúplné ZŠ 5 5 85 17 

 

Celkový počet žáků v 1. ročníku:  9 

Počet žáků na učitele: 17 
  

e/ Celková kapacita školy: 150 

    Kapacita školní družiny : 20 

 

f/ Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: - 

g/ Plnění učebních osnov a učebních plánů (program základní škola, obecná škola, národní škola, 

další): 
 

Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. 

Název zvoleného vzděl.programu Číslo jednací V ročníku 

Vzdělávací program Základní škola č. j. 16847/96-2 1. – 5. 

 

h/ Rada školy zřízená dle §17a, odst.1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění: NE 

i/ Mimoškolní aktivity: při škole je zřízeno sdružení rodičů 

 
Součásti školy 

Součást Počet oddělení, tříd Počet žáků 

Mateřská škola - - 

Školní družina 1 18 

Školní klub - - 

Školní jídelna  -------------------------------------

- 

 

 

 

 

Část II 
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Údaje o pracovnících školy 
 

 

1. Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.139/1997 Sb.: 

 

Celkový počet pedagogických pracovníků 7/6,44  * 100% 

Z toho odborně a ped. způsobilých 6/5,44  * 85% 

* fyzický počet/přepočtený počet 

 

2. Počet absolventů s odbornou a pedag. způsobilostí, kteří ve školním roce 2001/02 nastoupili na                          

    školu: 0 

3. Počet učitelů s odbornou a pedag. způsobilostí, kteří ve školním roce 2001/02 nastoupili na školu: 1 

 

4. Počet učitelů s odbornou a pedag. způsobilostí, kteří ve školním roce 2001/02 odešli ze školy: 1 

 

 

5. Věkové složení pedagogických pracovníků: 

 

 Učitelé 

Věk Muži Ženy 

do 35 let - 1 

35-50 let 1 3 

nad 50 let - 2 

Pracující důchodci nepobírající důchod - - 

Pracující důchodci pobírající důchod - - 

Celkem 1 6 

Rodičovská dovolená - - 

 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 

Jazykový – AJ  s akreditací MŠMT ČR 2 

Jazykový – Nj   s akreditací MŠMT ČR 1 

Celkem 3 

 

 

7. Romský asistent: NE 

 

 

 

 

 

Část III. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

 

 

 

 

Ročník Počet žáků Prospělo s 

vyznamenání 

Prospělo        

bez (*) 

Neprospělo 

bez (**) 

Opakují 
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1. 9     

2. 24     

3. 17     

4. 18     

5. 17     

Celkem za I. stupeň 85 - - - - 

6. -     

7. -     

8. -     

9. -     

Celkem za II. stupeň - - - - - 

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

**) počet žáků, kterým je umožněno konat v měsíci srpnu opravné zkoušky 

 

2. Snížený stupeň z chování: 

 

Stupeň chování Počet Procento 

2 1 1,17 

3 - - 

 

 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole: 0, průměr na jednoho žáka: - 
 

 

4. Údaje o přijímacím řízení na školu, uvedenou v přihlášce na 1. místě 

 

Školní rok 2001/02 Gymnázia Celkem 

8 leté studium  

Počty žáků přihlášených 3 100 % 3 100% 

přijatých 1 33 % 1 33 % 

 

 

5. Počet absolventů ZŠ 

 

Ročník Počet žáků % 

9.ročník - - 

nižší ročník - - 

Celkem - - 

 

 

 

 

 

 

Část IV . 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 
 

V tomto školním roce nebyla ve škole vykonána Českou školní inspekcí žádná inspekční činnost. 
 

 

 

Část V. 
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Výkon státní správy 
 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

o odkladu povinné školní docházky 2 - 

o dodatečném odložení povinné školní docházky - - 

další - - 

 

 

 

Část VI. 

Další údaje o škole 
 

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 2001 absolvovali  žáci  1. –  5. ročníku kurz  plavání v plavecké 

škole N. Hemberové v Kuřimi v rozsahu 20 hodin. Provozní náklady byly hrazeny 

z prostředků OÚ Troubsko a Omice a náklady na dopravu hradilo SRPŠ. 

 

Nepovinné předměty: 

 

-   výuka  náboženství v 1. –  5. ročníku 

 

Kulturní a vzdělávací akce pro žáky :  

 

- návštěva  divadelních představení v Troubsku a Brně, celkem 4x 

- výchovný koncert B. Vojkůvky „Muzikanti, co děláte“ v Troubsku 

- návštěva Planetária M. Koperníka v Brně  

- distribuce knih z nabídky Klubu mladých čtenářů 

 

Ostatní akce pro žáky: 

 

- mikulášská nadílka 

- kouzelnické vystoupení  

- dětský karneval připravený ve spolupráci se sdružením rodičů 

- skákací hrad a jízda na kolotoči ke Dni dětí 

- distribuce školního mléka po celý rok 

 

Soutěže : 

 

- soutěž v pouštění draků „Drakiáda 2001“, kterou pořádalo sdružení rodičů 

- 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  

 

Účast na škole v přírodě, školní výlety  

 

13. – 17. května 2002 - účast žáků 3. a 5. ročníku  na ŠvP ve Frenštátu p. R. 

31.5. – 9.6.2002 - pobyt žáků ze 4. třídy na ŠvP v Itálii 
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10.6.2002 - škol. výlet 2. třídy do Boskovic 

15. – 21.6.2002 - ŠvP v Borové u Poličky pro žáky 1. ročníku 

 

Akce pro rodiče a veřejnost : 

 

- vánoční besídka v Katolickém domě v Troubsku 

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

psaní (tzv. genetickou metodou ) pro rodiče budoucích prvňáčků i širší veřejnost 

- v pořadí již 4. školní ples pořádaný ve spolupráci se sdružením rodičů  

- ukázka  výuky angličtiny v kroužku se žáky 2. - 4.  ročníku na semináři Jazykové 

přípravky Brno s.r.o.,  který se  konal na ZŠ Holzova 

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

v Troubsku 

 

         Kroužky při ZŠ 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Jazykové kroužky: Aj a Nj 4 28 

Výtvarný kroužek 2 31 

Taneční kroužek 1 12 

Turistický kroužek 1 15 

 

        Další zájmové útvary: výuka hry na klavír 
 

 

 

 

Část VII. 

Zhodnocení a závěr 
 

Závěrem chci poděkovat našemu zřizovateli – Obci Troubsko, který stejně jako 

v minulých letech podporoval školu a umožnil její vybavení novými pomůckami. Jedná se 

především o nákup basketbalového koše a volejbalových sloupků na školní hřiště, dále byly 

zakoupeny z prostředků OÚ např. nové klávesy zn. Yamaha do Hv. O prázdninách bude také 

dokončena výzdoba chodeb ve škole podle projektu pana P. Kamenického, který se v průběhu  

5 let podílel i na samotné realizaci a koordinaci celého projektu. Jeho práci a výtvarným 

podnětům vděčí škola za svůj moderní a  pro žáky jistě lákavý vzhled.  

            Další novinkou je vybavení školy výpočetní technikou v rámci projektu „Internet do 

škol“  MŠMT s trvalým a bezplatným připojením k internetu. Síťové propojení žákovských 

počítačů umožňuje také jejich využití jako moderního doplňku výuky i na 1. stupni ZŠ. 

 Nakonec musím zmínit tradiční a úspěšnou spolupráci naší školy se sdružením rodičů, 

které opět našim žákům přichystalo celou řadu akcí nebo na ně finančně přispělo. Za tyto 

dobré výsledky vděčíme zejména rodičům ve výboru a předsedkyni celého sdružení, paní 

Ireně Kynclové, které touto cestu děkuji za mnohaletou práci pro školu.     

 

 

Výroční zprávu zpracoval:  Mgr. Michal Řihánek 

                 ředitel ZŠ Troubsko 

  

 

 
 


