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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 

 

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 

2010/2011 

Počet tříd Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný 

počet žáků na 

třídu 

Malotřídní ZŠ 3 5 45 15 

Neúplné ZŠ - - - - 

 

c. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 11 
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 

programu 

Číslo jednací V ročníku 

ŠVP ZŠ a MŠ Troubsko 124/2008 - 1 1. – 4. 

Vzdělávací program Základní škola 16847/96-2 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* 

L 11 Školní jídelna  - úplná  1 56 10 - 

L 13 Školní jídelna - výdejna 1 39 2 - 

 Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), … 
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Počet pracovníků školní jídelny k 15.10.2010 

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 školním roce 2010/2011 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 / 6* 100% 

Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. 4 / 4* 66 %    /   66 %* 

*) fyzický počet / přepočtený počet 

 

2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2010/11 nastoupili na 

školu: 0 

 

3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2010/11 nastoupili na školu: 0 

 

4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2010/11 odešli ze školy: 0 

 

5. Nepedagogičtí pracovníci – počet: 1 

 

6.  Věkové složení učitelů 

 Učitelé 

Věk Muži Ženy 

do 35 let - 2 

35-50 let 1 1 

nad 50 let - 1 

Pracující důchodci nepobírající důchod - - 

Pracující důchodci pobírající důchod - - 

Celkem 1 4 

Rodičovská dovolená - 1 

 

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

Typ kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 

Zdravotník zotavovací akce 1 

Platové předpisy ve veřejné správě 1 

Celkem 2 

 

 

7.  Romský asistent:  NE 
     Jiný asistent:  NE  
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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. 11 

 
11 0  - 

2. 9 

 
9 0   

3. 8 

 
5 3   

4. 4 

 
3 1   

5. 13 10 3   

Celkem za I. Stupeň 45 

 
38 7 - - 

6.  

 
    

7.  

 
    

8.  

 
    

9.  

 
    

Celkem za II. Stupeň - 

 
- - - - 

Celkem za školu 45 

 
38 7 - - 

 

*) 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 2010/11 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 

4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium    

Počty přijatých žáků - - 2    

 

 

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 2010/2011 neproběhla ze strany ČŠI žádná kontrola. 
 

 



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

2010/11  

 4 

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 11 0 

 

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2008/2009:  9 

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2009/2010:  10 

 

 

 

 

Část VI. 

Další údaje o škole 

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

Ve 3. - 5. ročníku se angličtina vyučovala jako povinný předmět. 
 

  Zájmové útvary a kroužky při ZŠ 

- Anglický jazyk   

- Výtvarný kroužek 

- Pohybové hry  

- Hra na klavír  

- Hra na flétnu 

- Dramatický kroužek  
 

Kulturní a vzdělávací akce pro žáky:  

 

Divadelní představení a koncerty 

- výchovný koncert žesťového kvarteta Klára v budově ZŠ Troubsko 

 

Výukové programy: 

 

Ekologická výchova 

- pokračování ekologického projektu „Zelený ostrov“. Cílem projektu je posílit 

ekologické myšlení a cítění žáků a pomoci rozvíjet citlivý vztah k přírodě 

- Den Země, kresba křídou na chodník   

Vlastivěda, přírodověda 

- výukový program "Země pod palbou" v Moravském zemském muzeu v Brně 

připraveném ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem M. Koperníka.   

 Dopravní výchova 

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

dopravním hřišti na školní zahradě pořádaný Střediskem bezpečné jízdy BESIP 

 Tělesná výchova 

- výuka plavání: od září do října 2010 absolvovali žáci 1.– 5. ročníku kurz  plavání   

v plavecké škole TJ Cézavan v Nové Vsi v rozsahu 16 hodin 

- bruslení na kluzišti u Olympie Brno, leden 2011, rozsah 4 hodiny 
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Výtvarná výchova a pracovní činnosti 

-  výukový program "Neposlušná Barborka" v CVČ Linka v Brně-Starém Lískovci    

    zaměřený na výtvarnou, dramatickou, komunikační a slohovou výchovu.  

-  výukový program "Kde se vzaly Vánoce" v Místodržitelském paláci v Brně 

    spojený s praktickou výrobou vánočních ozdob 

-   výukový program „Abstrakce ve výtvarném umění“ ve Wannieck gallery v Brně 
 

Ostatní akce pro žáky 

- charitativní akce: prodej dárkových předmětů Občanského sdružení Život dětem a 

CHRPA (Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci) 

- Drakiáda 2010 pro děti a rodiče ZŠ a MŠ spojená se soutěží o nejlepšího draka 

- kouzelnické představení ve škole 

- skákací hrad a pouťové atrakce ke Dni dětí 
 

Soutěže 

- soutěž ve sběru papíru: účast v 10. roč. „Soutěže s panem Popelou“ pořádané firmou 

A.S.A. V celkovém hodnocení regionu Jižní Morava (okresy Brno-město, Brno-

venkov, Olomouc, Prostějov) měla naše škola opět dobré umístění  

- soutěž ve sběru PET lahví 

- matematické soutěže: kategorie Cvrček (2. a 3. roč.) a Klokan (4. a 5. roč.) 

- soutěž v kresbě na chodník ke Dni Země  

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

- účast na běžeckém závodu Bosonožský běh, kde naši žáci získali téměř ve všech 

kategoriích výborné umístění (dvě 1. místa, jedno 2. a jedno 3. místo) 

 
Školní vlastivědné výlety: 

      -     poznávací výlet do Prahy pro žáky 4. a 5. ročníku 

     -     vlastivědný výlet do Moravského krasu pro žáky 1. a 3. ročníku 

- cyklistický výlet do okolí Troubska a podél Bobravy pro 5. ročník 
 

  Školy v přírodě 

 -  ŠvP v Karlově pod Pradědem pro 5.  ročník, 6. - 10. 6. 2011 

- ŠvP v Proseči u Skutče pro 2. a 4.  ročník,  13. - 17. 6. 2011 
 

  Stálé akce pro žáky 

-  distribuce knih z nabídky Klubu mladých čtenářů 

-  distribuce mléčných výrobků 

-    projekt „Ovoce do škol“ 
 

Akce pro rodiče a veřejnost  

- vánoční dílny v budově ZŠ Troubsko a divadelní představení „Malá vánoční 

reportáž“o narození Ježíška v podání našich žáků 

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

- velikonoční výstava prací našich žáků v Obchodní Galerii Orlí v Brně 

- divadelní představení žáků na oslavě Dne Matek v Katolickém domě v Troubsku, 

pohádka „O šeptacím království“ 

- společné setkání učitelů, žáků a rodičů ZŠ a MŠ u „táboráku“ na školní zahradě na 

konci školního roku 

- sběr papíru a separovaného textilu 
 

 



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

2010/11  

 6 

 

 

Účast na projektech 

              -  projekt "Zvyšování kvality". Od 1. 4. 2011 je naše škola zapojena do projektu  

                    "Zvyšování kvality" v rámci dotačního programu "EU peníze školám".                 

- projekt „Zelený ostrov“ s ekologickou tématikou 

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

sítě Tvořivých škol a českého činnostního učení 

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

 

Školní vzdělávací program 

- koncem škol. roku pod vedením koordinátora ŠVP pokračovala práce ped. sboru na 

jeho úpravách 
 

 

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. , ASEKOL 
 

 HODNOCENÍ ŠKOLY 

 

V únoru 2011 proběhlo dotazníkové šetření rodičů, kterého se zúčastnilo 35 respondentů 

z celkového počtu dotázaných 45, tj. přibližně 78% rodičů. Nejméně odevzdaných dotazníků 

bylo u rodičů žáků 5. ročníku, jen asi 50%. (Pozn.: žáci 5. roč. odcházejí ze školy příští školní 

rok na 2. stupeň a motivace jejich rodičů k vyplnění dotazníku mohla být tím pádem snížena.) 

Cílem dotazníku bylo hodnocení činnosti školy. Hodnocena byla zejména výuka hlavních 

předmětů (Čj, M. Aj). Celkem bylo rodičům položeno 21 otázek. Procentuálně bylo 

vyhodnoceno 17 uzavřených otázek (s výběrem odpovědí). Kvůli obtížnosti zpracování 

nebyly procentuálně vyhodnoceny otázky otevřené (s volnými odpověďmi). Souhrnné 

výsledky šetření jsou v příloze výroční zprávy.  
 

Koncem března se žáci 5. ročníku zúčastnili srovnávacího testu společnosti Scio „Stonožka“, 

jehož cílem bylo sledování výsledků vzdělávání – testování znalostí, dovedností, klíčových 

kompetencí a studijních předpokladů žáků. Výhodou těchto testů je rychlá zpětná vazba pro 

vedení školy, učitele, ale i žáky a jejich rodiče, dále možnost porovnání výsledků naší školy s 

ostatními školami. Celkové výsledky ukázaly, že studijní předpoklady našich žáků byly 

optimálně využity. V českém jazyce žáci 5. ročníku dosáhli nadprůměrných výsledků v 

porovnání s ostatními školami a tyto výsledky jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá jejich 

studijním předpokladům. Souhrnné výsledky testu včetně porovnání se sousedními školami 

jsou uvedeny v příloze zprávy. 

 

Podobnější informace o škole za loňský rok najdete na webových stránkách 
http://zs.troubsko.cz. Od 1. 11. 2011 má škola nové stránky http://zs-troubsko.cz . 

 

 

 

http://zs.troubsko.cz/
http://zs-troubsko.cz/
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Část VII. 

Zhodnocení a závěr 

 

Důležitým krokem v loňském roce bylo zapojení školy do projektu „Zvyšování kvality“ 

v rámci programu „EU peníze školám“. V prosinci loňského roku si naše škola podala žádost 

o finanční podporu z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Projekt byl 

schválen MŠMT ČR v lednu 2011 a škola stala se příjemcem dotace na projekt „Zvyšování 

kvality“ v celkové výši 496 084,- Kč.   

Cílem projektu je rozvoj výuky čtenářské, informační a matematické gramotnosti, výuky 

cizích jazyků a ICT. Tyto cíle budou naplněny vytvářením inovovaných materiálů pro výuku. 

Vzdělávání pedagogů v daných oblastech pak bude sloužit jako doplněk, který umožní ještě 

zvýšit efektivitu celého projektu. Hlavním cílem projektu je tedy zlepšení podmínek pro 

vzdělávání na ZŠ, a to jak v oblasti metodické (zvýšení kvalifikace učitelů a inovace výuky), 

tak v oblasti materiální (možnost nákupu pomůcek a vybavení školy). V průběhu 3 let se 

vyučující smluvně zapojí do vybraných klíčových aktivit vytvářením inovativních materiálů, 

které musí i následně ověřit přímo ve výuce. 
 

 

 

 
 

 

 

V Troubsku dne 10. 10. 2011         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 15. 10. 2011 

 

 

 

 

 

        Mgr. Michal Řihánek, ředitel školy 

 

 

Další přílohy: 

 

1. Souhrnné výsledky dotazníkového šetření 

2. Stonožka 2011 – souhrnné výsledky a porovnání se sousedními školami v textové a grafické podobě 


