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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 

 

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: zs.troubsko@gmail.com 
Www. stránky:  http:// zs.troubsko.cz  

 

b. Málotřídní nebo neúplné školy 

Školní rok 

2008/2009 

Počet tříd Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný 

počet žáků na 

třídu 

Malotřídní ZŠ 3 5 51 17 

Neúplné ZŠ - - - - 

 

c. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 9 
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích):  10 

 
d. Rada školy (školská rada) zřízená podle dřívějších předpisů nebo dle § 167 zákona 

č.561/2004 Sb.:  
ANO 

 

e. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. 

Název zvoleného vzdělávacího progra-

mu 

Číslo jednací V ročníku 

ŠVP ZŠ a MŠ Troubsko 124/2008 - 1 1. – 2. 

Vzdělávací program Základní škola 16847/96-2 3. – 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 92 11 - 

 Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), … 
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Počet pracovníků školní jídelny k 15.10.2008 

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.  0,93 

 

Z činnosti školní družiny:  
    Ve škol. roce 2008/2009 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 6 / 5,9* 100% 

Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. 4 / 4,0* 60 %    /   72 %* 

*) fyzický počet / přepočtený počet 

 

2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2008/09 nastoupili na ško-

lu: 0 

 

3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2008/09 nastoupili na školu: 0 

 

4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2008/09 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 2 

nad 50 let - - 

Pracující důchodci nepobírající důchod - - 

Pracující důchodci pobírající důchod - - 

Celkem 2 3 

Rodičovská dovolená - 1 

 

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

Typ kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 

Vzdělávací program „Klima třídy“ v Zařízení pro DVPP Brno, Hybešova 6 

Vzdělávací program „Jsme na jedné lodi –Spolupráce školy a rodičů“ v 

Zařízení pro DVPP Brno, Hybešova 
2 

Kurs pro koordinátory EVVO 1 

Kurz pro učitele 1. st. ZŠ – práce se žáky se SPU v PPP Brno, Zachova 1 

Celkem 10 



Výroční zpráva 2008/09 Základní školy a mateřské školy Troubsko, okres Brno-venkov 

 3 

 

 

7.  Romský asistent:  NE 
     Jiný asistent:  NE  
 

Část III. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 

 vyznamenání 

Prospělo  bez   

vyznamenání 

Neprospělo 

bez (*) 

Opakují 

1. 9 

 
8   1 

2. 7 

 
6 1   

3. 13 

 
11 2   

4. 7 

 
6 1   

5. 15 

 
14 1   

Celkem za I. stupeň 51 

 
45 5 - - 

6.  

 
    

7.  

 
    

8.  

 
    

9.  

 
    

Celkem za II. stupeň - 

 
    

Celkem za školu 51 

 
45 5 - 1 

 

*) 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 - - 

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 2008/09 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 

V prosinci 2008 proběhla ze strany ČŠI kontrola, jejímž předmětem bylo hodnocení podmínek, průbě-

hu a výsledků vzdělávání v mateřské a základní škole podle příslušných vzdělávacích programů podle 
§ 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
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a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů. Zjišťování a hodnocení naplňování 
školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími pro-
gramy podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. 
V celkovém hodnocení školy se uvádí, že škola vykonává činnosti v souladu s rozhodnutím o zařazení 
do rejstříku škol a školských zařízení. 
Systematicky umožňuje rovnost přístupu ke vzdělání při přijímání k předškolnímu a základnímu vzdě-
lávání i ve vzdělávacím procesu. 
Finanční prostředky, se kterými škola ve sledovaném období disponovala a které byly dostačující k 
pokrytí potřeb spojených se vzděláváním, byly, podle předložených dokladů, využity v souladu s úče-
lem jejich poskytnutí. 
Zodpovědně zajišťuje bezpečnost žáků. Důsledkem toho je, že v ZŠ byla ve sledovaném období mi-
nimální úrazovost i výskyt nežádoucího chování žáků. Ohrožení bezpečnosti dětí v MŠ způsobuje 
řešení stávajících prostorů a nevhodně nastavená organizace při každodenním využívání školní jídel-
ny žáky ZŠ. 
Realizované školní vzdělávací programy jsou v částečném souladu s rámcovým vzdělávacím progra-
mem pro předškolní a základní vzdělávání. 
V průběhu základního vzdělávání byla rozvíjena osobnost žáků s ohledem na jejich možnosti. Podpo-
ra rozvíjení funkčních gramotností a klíčových kompetencí žáků byla rozdílná v závislosti na vyučova-
cím stylu pedagogů. 
Využívané formy a metody v MŠ měly standardní úroveň a poskytovaly, zejména ve třídě starších 
dětí, kvalitní předškolní vzdělávání. V důsledku omezení prostoru jedné třídy MŠ zřízením školní jídel-
ny dochází k rizikům, která limitují zdárné naplňování ŠVP PV. 
 

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 26 0 

 

Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2006/2007:  18 

Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2007/2008:  11 

 

 

 

 

 

 

 

Část VI. 

Další údaje o škole 

Upřesnění výuky jazyků  
Ve škole se vyučovala angličtina v 1. - 2. třídě nepovinně v zájmových kroužcích. 

Dále jazyk anglický ve 3. - 5. třídě jako povinně volitelný  předmět. 
 

Nepovinné předměty: 

- výuka  náboženství 
 

Kulturní a vzdělávací akce pro žáky:  

 

Divadelní představení 

- Divadlo Radost, představení „Jak to dělají andělé aneb stvoření světa" 

- Divadlo Křemílci v Orlovně v Bosonohách, představení „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ 
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Výukové programy: 

 

Ekologická výchova 

- účast na výukovém programu „Zahrada" - 2. část pro žáky 5. roč. a výuk. program „Půda“     

pro žáky 3. roč. ve školském zařízení pro environmentální výchovu Lipka v Brně 

Dopravní výchova 

- kurz dopravní výchovy a jízda zručnosti na kole pro 4. a 5. třídu na mobilním dopravním 

                hřišti na školní zahradě 

 Tělesná výchova 

 -  výuka plavání: od února do dubna 2009 absolvovali  žáci  1. –  5. ročníku kurz  plavání v 

    plavecké škole TJ Cézavan v Nové Vsi v rozsahu 20 hodin. 

- bruslení na kluzišti u Olympie Brno, prosinec 2008 – leden 2009 

Výtvarná výchova a pracovní činnosti 
-  vánoční výtvarné dílny: žáci se seznámili s netradičními výtvarnými technikami a mohli si 

    vyrobit vánoční ozdoby a dárky v CVČ Lány 

-  velikonoční výtvarné dílny v CVČ Linka 

-  výukový program „Malíři a spisovatelé dětem“  

 

Ostatní akce pro žáky:  

- návštěva u hasičů v požární stanici na Lidické ulici v Brně 

- kurz první pomoci ve SZŠ v Brně-Líšni pro žáky 3. roč. a dále v ZŠ Troubsko pro 1. – 5. 

roč.          

- mikulášská nadílka ve vyškovském muzeu  

- charitativní akce: prodej placek s obrázky koní Občanského sdružení CKP - CHRPA  

- skákací hrad a pouťové atrakce ke Dni dětí 
 

Soutěže: 

- soutěž ve sběru papíru: v 8. roč. „Soutěže s panem Popelou“ pořádané firmou .A.S.A. se na-

še škola v  celkovém hodnocení regionu Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-venkov, 

Olomouc, Prostějov) opět umístila na předních místech. V kategorii "množství papíru v 

přepočtu na jednoho žáka" jsme obsadili vynikající 4. místo a v hodnocení podle celkové-

ho množství papíru jsme se umístili na 7. místě 

- soutěž ve sběru PET lahví 

- vánoční výtvarná soutěž o nejkrásnější ozdobu 

- soutěž v kresbě na chodník ke Dni Země  

- sportovní a jiné soutěže (hudební, výtvarné, recitační) pořádané ke Dni dětí 

- účast vybraných žáků na soutěži v přespolním běhu v Bosonohách - „Bosonožský běh“ 

- soutěž v jízdě zručnosti na kole pro 4. a 5. ročník 

 

  Školy v přírodě 

 - Hipocentrum v Koryčanech pro 2. a 4. roč.,  1. - 3. 6.2009 

-  Rekreační zařízení Losinka u Velkých Losin pro 5. ročník, 15. - 19. 6.2009 

 

  Stálé akce pro žáky 

-  distribuce knih z nabídky Klubu mladých čtenářů 

-  distribuce mléčných výrobků 

 

Akce pro rodiče a veřejnost  

- vánoční dílny v budově ZŠ Troubsko spojená se dnem otevřených dveří pro rodiče i širší 

veřejnost 

- další „Den otevřených dveří“ a setkání rodičů předškoláků s učiteli školy   

- výzdoba kaple Všech svatých pro výstavu „Velikonoce na vesnici“ 

- divadelní představení žáků školy „Na Divokém západě“ na oslavě Dne Matek v Katolickém 

domě v Troubsku 

- sběr papíru a PET lahví 
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Účast na projektech 

- zapojení do projektu „Modelový vzdělávací program Tvořivá škola“ a začlenění do sítě 

Tvořivých škol a českého činnostní učení 

- členství a spolupráce se sdružením M.R.K.E.V. 

 

Školní vzdělávací program 

- v průběhu celého škol. roku pod vedením koordinátora ŠVP pokračovala práce ped. sboru 

na jeho tvorbě a dokončení 

- dne 29.8.09 byla na pedagogické radě školy schválena nová verze ŠVP  

 

Spolupráce s dalšími subjekty 

- OÚ Troubsko, Omice a Popůvky 

  - Rada školy 

- 0PPP Brno-venkov 

- SSŠ Brno a PC Brno 

- ZŠ Střelice, ZŠ Ostopovice, ZŠ Bosonohy 

- MŠ Omice 

  - firma A.S.A. ČR,  BRNOMETAL, s.r.o. a  LAKTEA, o.p.s.  

 

  Zájmové útvary a kroužky při ZŠ 

- Anglický jazyk   

- Výtvarný kroužek 

- Pohybové hry  

- Hra na klavír  

- Hra na flétnu 

- Dramatický kroužek  
 

 

 

 

 

Část VII. 

Zhodnocení a závěr 

 

S ohledem na hodnocení školy ČŠI byla přijata opatření v oblasti organizace základního i před-

školního vzdělávání.  

Od 2. pololetí byl upraven režim stravování žáků tak, aby nedocházelo k narušení provozu MŠ ve 

třídě v přízemí.  

Další změny proběhly o hlavních prázdninách. Uvolněním prostoru v přízemí školy se mohla zřídit 

nová školní jídelna a výdejna. To obnášelo pořídit nové nerezové vybavení výdejny, zavedení vody a 

odpadu a dalších drobných úprav. Učebna v přízemí, která slouží i jako školní družina, byla upravena 

pro potřeby školní jídelny. Z mateřské školy se přestěhovaly jídelní stoly a židle a v průběhu podzim-

ních prázdnin je naplánováno tento prostor ještě vymalovat a vyměnit obklady u umyvadla. Přesunem 

ŠJ se mohl zvětšit prostor třídy v přízemí mateřské školy. Byla vybourána dělící příčka mezi třídou a 

původní školní jídelnou, bylo zakoupeno nové vybavení této třídy včetně koberce a dětského nábytku. 

Veškeré  náklady těchto úprav, které byly nemalé, financovala obec. 

Dále bylo nutné zvýšit maximální kapacitu mateřské školy stanovenou v zápisu do rejstříku 

škol. To znamenalo podat žádost na odbor školství JmK a zařídit, aby se k ní kladně vyjádřila krajská 

hygienická stanice a stavební úřad. Žádost byla řešena ve zrychleném řízení, aby provoz se zvýšenou 

kapacitou MŠ mohl být zahájen od 1. září 2009.   

 Zvýšením kapacity MŠ mohl být uspokojen  zájem  rodičů o umístění dětí. 

Dalším přínosem těchto změn je to, že žáci základní školy nemusí docházet na obědy do budovy 

MŠ a mohou se najíst v klidu a pohodlí. 
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Tímto chci poděkovat pracovníkům mateřské školy, školní jídelny a základní školy  za aktivní 

práci v průběhu školních prázdnin a také obci, která umožnila realizaci těchto změn.  

   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Troubsku dne 15.9.2009         Mgr. Michal Řihánek, ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: část VIII., Hodnocení Minimálního preventivního programu  
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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 Troubsku, dne 14.9.2009 

 

 

 

 

 

        Mgr. Michal Řihánek, ředitel  školy 


