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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 

 

Část  I. 

 

Základní charakteristika školy 

 
a. Název školy, adresa:  Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov 

Školní 11, 664 41 Troubsko 

Zřizovatel školy: Obec Troubsko 

Ředitel školy: Mgr. Michal Řihánek   

Všechny druhy a typy škol, sdružených předškolních a školských zařízení:  

1.  základní škola 1. stupně 

2.  školní družina 

3.  mateřská škola 

4.  školní jídelna  

Telefon: 547227051 

E-mail: zstroubsko@volny.cz  

 

b. Málotřídní nebo neúplné školy 

Školní rok 

2004/2005 

Počet tříd Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný 

počet žáků na 

třídu 

Malotřídní ZŠ - - - - 

Neúplné ZŠ 5 5 87 17,4 

 

c. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 21 
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích):  16,4 

 
d. Rada školy (školská rada) zřízená podle dřívějších předpisů nebo dle § 167 zákona č.561/2004 Sb.:  

NE 

 

e. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. 

Název zvoleného vzdělávacího 

programu 

Číslo jednací V ročníku 

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

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: NE 

 

f. Zařízení školního stravování 

Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01 Počet Počet strávníků 

děti  a žáci   zaměstnanci školy a důchodci ostatní* 

921  ŠJ  - úplná  1 98 9 - 
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), … 

Počet pracovníků školní jídelny k 15.10.2004 

Fyzické osoby 3,0 

Přepočtení na plně zaměstnané 2, 8 

 

 

g. ŠD, která je součástí základní školy  

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 1 28 fyz. 1  / přepoč.  0,7 

 

Z činnosti školní družiny:  
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    Ve škol. roce 2004/2005 probíhala nejčastěji tato zájmová a rekreační činnost: 

1. Sportovní hry na školním hřišti a v sokolovně 

2. Rukodělné a výtvarné práce s papírem, textiliemi a přírodními materiály 

3. Příprava na vyučování 

4. Odpočinková činnost (stolní a spol. hry, četba, hry na PC apod.) 

 

 

 

Část II 

Údaje o pracovnících školy 

 

1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. 

Celkový počet pedagogických pracovníků 7 / 6,8* 100% 

Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. 3 / 3,0* 42 %    /   44 %* 

*) fyzický počet / přepočtený počet 

 

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: 0 

 

4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2004/05 odešli ze školy: 0 

 

5. Nepedagogičtí pracovníci – počet: 1 

 

 

6.  Věkové složení učitelů 

 Učitelé 

Věk Muži Ženy 

do 35 let 1 1 

35-50 let 1 3 

nad 50 let - 1 

Pracující důchodci nepobírající důchod - 1 

Pracující důchodci pobírající důchod - - 

Celkem 2 6 

Rodičovská dovolená - 1 

 

 

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

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 

Seminář pro řídící pracovníky „Škol. zákon “  1 

Kurz  pro ped. pracovníky  „Příprava školy na tvorbu ŠVP“ 2 

Seminář pro řídící pracovníky „Dokumentace školy“  1 

Seminář pro řídící pracovníky „Nový správní řád“  1 

Školení typu S projektu PI SIPVZ - Kurz výpočetní techniky 4 

Školení úvod. modulu P projektu PI SIPVZ 2 

Program celoživotního vzdělávání „Speciální pedagogika“ 1 

Seminář pro učitele „SPU ve výuce cizího jazyka“ 1 

Seminář pro učitele „Didaktika výuky cizích jazyků“ 1 

Celkem 14 

 

 

7.  Romský asistent:  NE 
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     Jiný 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 

1. 21 

 
21    

2. 19 

 
17    

3. 13 

 
14    

4. 11 

 
6    

5. 23 

 
13    

Celkem za I. stupeň 87 

 
- - - - 

6.  

 
    

7.  

 
    

8.  

 
    

9.  

 
    

Celkem za II. stupeň - 

 
    

Celkem za školu 87 

 
- - - - 

 

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

 

2. Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0 

3 - - 

 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok:  0, průměr na jednoho žáka: 0 

 

4. Údaje o přijímacím řízení na školu. 

Školní rok 2004/04 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 

4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium    

Počty přijatých žáků   1    

 

 

5. Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % z celkového počtu všech žáků 

9.ročník - - 

nižší ročník - - 

Celkem - - 

 

 

 

Část IV . 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

 
Ve školním roce 2004/2005 neproběhla ze strany ČŠI žádná kontrola. 
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Část V 

Rozhodnutí ředitele 

 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

O odkladu povinné školní docházky podle § 37 6 0 

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 - - 

Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 9 - 

 

Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2002/2003:  25 

Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2003/2004:  26 

 

 

 

 

Část VI. 

Další údaje o škole 

Upřesnění výuky jazyků  
 

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

Dále jazyk anglický ve 4. a 5. třídě a německý v 5. tř. jako povinně volitelné  předměty. 

 

Výuka plavání :  
 

Od listopadu 2003 do února 2004 absolvovali  žáci  2. –  5. ročníku kurz  plavání v plavecké 

škole N. Hemberové v Kuřimi v rozsahu 20 hodin. 

 

Nepovinné předměty: 
 

-   výuka  náboženství v 1. –  5. ročníku 

 

Kulturní a vzdělávací akce pro žáky:  

- návštěva  divadelních představení v Troubsku a Brně (divadlo Radost 4x, Bílý dům 1x) 

- návštěva Technického muzea v Brně  

- návštěva Moravské galerie Brno 2x 

- výchovný vánoční koncert B. Vojkůvky v MŠ 

- návštěva Planetária M. Koperníka v Brně 2x 

- výuka dopravní výchovy na PC v centru AMAVET Brno 

- návštěva výstavy „Modelový svět“ v E-pasáži Brno 

- beseda o hudebních nástrojích 

- distribuce knih z nabídky Klubu mladých čtenářů 

 

 

 

Ostatní akce pro žáky:          

- mikulášská nadílka 

- bruslení na kluzišti u Olympie Brno  

- 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 

- distribuce šťávy v rámci pitného režimu pro žáky a přírodní pitné vody ve ŠD 

 

 

 

Soutěže: 

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

- soutěž ve sběru papíru 3x 

- sportovní, hudební, rukodělné a jiné soutěže pořádané na Soutěžním dnu ZŠ Troubsko 
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- soutěž v jízdě zručnosti na kole pro 5. třídu 

 

Školní vlastivědné výlety: 

  - Vranov nad Dyjí,  5. třída 

-      Frenštát pod Radhoštěm, 4. třída 

              -  Lednice, 2. a 3. třída 

  - ZOO Jihlava, 1. třída 

 

 

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 6. školní ples pořádaný ve spolupráci se sdružením rodičů  

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

 

Spolupráce s dalšími subjekty 

 

- Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Troubsko 

- PP Brno-venkov 

  - OÚ Troubsko 

  

  Zájmové útvary a kroužky a při ZŠ 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Anglický jazyk  3 26 

Výtvarný kroužek 2 20 

Hra na klavír individuálně 21 

Hra na flétnu individuálně 5 

Informatika 2 16 

 

 

Část VII. 

Zhodnocení a závěr 

 

Plán práce ve školním roce 2004/2005 byl splněn ve všech oblastech. Spolupráce s rodiči a dalšími 

subjekty byla dobrá. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků bylo dosaženo dobrých 

výsledků, a to zejména při realizaci Projektu PI MŠMT v rámci SIPVZ týkající se informační 

gramotnosti ve školách. Samotný provoz školy byl zajištěn na dobré úrovni, kromě běžných oprav se s 

podporou zřizovatele nejvíce finančních prostředků investovalo do stavebních úprav a nákupu 

vybavení školní jídelny, kde bylo nutné vyhovět novým hygienickým požadavkům a normám v oblasti 

stravovacích služeb.  

Celkově se dá říci, že školní rok 2004/2005 byl opět provozně a organizačně náročný, situaci 

komplikovala pokračující výstavba kanalizace v blízkosti školy, a to přímo na Školní ulici.  

Závěrem chci proto poděkovat všem, kteří naší škole pomohli úspěšně zvládnout uplynulý školní 

rok. 
 

 

 

 

 

V Troubsku dne 15.9.2005         Mgr. Michal Řihánek, ředitel škol 
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Příloha: část VIII., Hodnocení Minimálního preventivního programu  
 

 

 

 

 

 

Část VIII. 

 

Hodnocení Minimálního preventivního programu  

 

1.  Při sestavení a plnění plánu práce v oblasti prevence jsme na naší škole postupovali podle pokynu MŠMT 

k prevenci č. j. 16227/ 96-22 a z pokynu MŠMT k prevenci sociálně  patologických jevů u dětí a mládeže č.j. 

14514/ 2000 – 51. Minimální preventivní program je sestaven na základě konkrétní situace na škole, kde zatím 

nebylo zjištěno šíření ani používání návykových drog a kde kontakt pedagogů s dětmi je na velmi dobré úrovni. 

Metodik prevence úzce spolupracoval s ředitelem školy. Vzhledem k malému počtu žáků na naší škole a úzké 

spolupráci všech vyučujících se zatím daří sledování žáků  s vývojovými nebo sociálními  problémy. 

 

2. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole              

 

 Ano* Ne* věk 
celkem 

případů 

návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin, kouření 0 100  0 

záškoláctví 0 100  0 

šikana 0 100  0 

gambling 0 100  0 

kriminalita 0 100  0 

rasismus 0 100  0 

jiné 0 100  0 

) v  % 

 

 

V ………………, dne ……………….. 

 

 

 

 

 

        podpis a razítko ředitele školy 


