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1. Základní údaje o škole 

 

1.1 škola 

název školy Základní škola a mateřská škola Troubsko 

adresa školy Školní 11,Troubsko 664 41 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 750 23 181 

IZO 102179620 

identifikátor školy 3270 

vedení školy ředitelka:Mgr. Ivana Kašparová 

 

kontakt tel.: 777 227 051 

e-mail:zstroubsko@seznam.cz 

www:zs-troubsko.cz 

 

 

1.2 zřizovatel 

název zřizovatele Obec Troubsko 

adresa zřizovatele Obecní úřad Troubsko , Zámecká  8  

Troubsko, 664 41 

kontakt tel.:547 227 054 

e-mail starosta@troubsko.cz 

 



 

1.3 součásti školy 

 kapacita 

Mateřská škola 56 

Základní škola 150 

Školní družina 45 

Školní jídelna  120 

 

 

1.4 základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd/ oddělení 

Mateřská škola          2 

1. stupeň ZŠ          3 

Školní družina          2 

Školní jídelna           X 

 

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny ZŠ- 3 kmenové učebny, vybaveny funkčním 

nábytkem, v každé kmenové třídě je jeden 

PC k dispozici vyučujícímu 

MŠ- 2 herny spojené s učebnami- po 

rekonstrukci plně vyhovující, zařízené podle 

novodobých požadavků a norem 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 

učebna 

ZŠ-učebna PC –nově přistavená třída se 14 

novými počítači a interaktivní tabulí, 

multifunkčně relaxační učebna – nově 

přistavená třída s interaktivní tabulí, zrcadly 

pro logopedii, sklápěcími stoly , kobercem a 

gymnastickými míči, odborná učebna s 

nevyhovujícím zastaralým nábytkem 

 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště ZŠ- hřiště- dřevěný polygon, dětský 

domeček, vymezený prostor pro pohybové 

hry, branky na fotbal 

MŠ- zahrada- po rekonstrukci vybavena 

novými herními prvky, prostor pro míčové 

hry 

Sportovní zařízení ZŠ i MŠ má k dispozici sokolovnu. Koncem 

školního roku bylo na žádost školy doplněno 

vybavení 

Žákovský nábytek Učebny v ZŠ jsou vybaveny zánovním 

nábytkem, splňujícím bezpečnostní normy.  

Třídy v MŠ jsou zařízeny novým nábytkem, 

zastaralá lehátka byla koncem školního roku 

vyřazena a nahrazena novými 

odpočinkovými matracemi. Byly rovněž 

pořízeny nové lůžkoviny a ručníky. Stoly a 

židle ve 2. třídě byly rovněž vyřazeny a 

nahrazeny novými  

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. 

ZŠ- byly pořízeny nové sady materiálů pro 

matematiku, český jazyk, prvouku a 

vlastivědu. Paní učitelky vyrobily nové 



didaktické pomůcky pro AJ, ČJ, MA. 

Sportovní nářadí mohou žáci využívat 

zapůjčené od Sokola. 

MŠ-didaktické pomůcky i hračky v menším 

množství- jsou průběžně doplňovány. Byla 

pořízena nová sada sportovního vybavení, 

nášlapné kameny, kladina, padák. didaktické 

pomůcky (skládačky, stavebnice, 

doplňovačky atd.) 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty ZŠ učebnice jsou pravidelně obměňovány. 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 

pomůckami 

ZŠ- nemá kabinety, pomůcky a didakt. 

materiál jsou umístěny ve třídách a ve 

sborovně. 

MŠ – 2 kabinety s pomůckami, sklad na hyg. 

potřeby 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

ZŠ- na škole je 23 vyhovujících počítačů. Pro 

žáky je určeno 20., 2 interaktivní tabule, 1 

dataprojektor, 3 tablety, 2 notebooky a 2 

tiskárny. 

MŠ- pro potřeby učitelek je k dispozici 1 PC 

a 1 tiskárna  

 

Komentář: 

 

ZŠ- na jaře školního roku jsem požádala radu 

obce Troubsko o rekonstrukci topení, nové 

dlažby a výmalbu tříd. Rozsáhlá 

rekonstrukce topení (výměna kotle, trubek i 

těles) stejně jako oprava dlažeb na chodbách 

a výmalba tříd proběhla o prázdninách. 

V kmenové třídě v 1. patře bylo vyměněno 

topení.   

MŠ- žádala jsem obec Troubsko o opravu 

škrabky a části kanalizace v budově MŠ. 

Tato rekonstrukce proběhla rovněž o 

prázdninách.  

 ŠD- má k dispozici původní počítačovou 

učebnu v přízemí a dle vyjádření KHS může 

využívat i jídelnu a nově multifunkčně 

relaxační učebnu. Vybavení ve ŠD v přízemí 

i v jídelně je zastaralé a nevyhovující. 

Sponzorským darem bylo obměněno 

vybavení původní počítačové učebny tak, 

aby dále vyhovovalo pro potřebu ŠD.  

ŠJ-MŠ- kuchyně se nachází v budově MŠ. Je 

třeba vyměnit 2 police za nerezové. V 

nejbližší době bude třeba vyměnit škrabku a 

některé kuchyňské roboty – hnětač a lednici s 

mrazničkou. V zázemí kuchařek postrádáme 

šatní skříně.  

ŠJ-ZŠ- v budově školy se nachází výdejna 

jídla. Tato nevyhovuje potřebám školní 

výdejny a byla jsem upozorněna paní  

Bc. Ivanou Dvořákovou z KHS na 

nevyhovující stav jak výdejny, tak i jídelny. 

Tato situace se bude muset dále řešit. 

V příštím roce bude třeba se zamyslet nad 



úpravami šaten, které při navyšujícím se 

počtu žáků již zastaralým vybavením 

nevyhovují. Obci byla schválena dotace na 

zateplení a nové omítky na budově ZŠ. 

V MŠ je třeba se soustředit na oplocení 

pozemku, které není vyhovující a umožňuje 

opakované vstupy neoprávněných osob na 

pozemek.  

 

 

1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 25.10.2005 

Počet členů školské rady  6 

Kontakt Sarka.jel.troubsko@seznam.  

 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

Kód Obor vzdělání Poznámky 

 

Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola RVP 3 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program  

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání, č.j. 926/2013) 

 

  

 

 

3. Přehled pracovníků školy 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 18 

Počet učitelů ZŠ 5 

Počet vychovatelů ŠD 2 

Počet učitelek MŠ 5 

Asistent pedagoga 1 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 

Počet správních zaměstnanců MŠ 1 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 3 
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3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

Pedagogičtí 

pracovníci 
Funkce Úvazek. 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

1 učitelka 

ZŠ(ředitelka) 

1,0 VŠ 1.- 5. r. 

2 učitelka ZŠ 1,0 VŠ 1. -5. r 

3 učitelka ZŠ 1,0 VŠ 1.- 5. r. 

4 učitelka ZŠ 1,0 VŠ 1.- 5. r. 

5 učitelka ZŠ 0,7 VŠ Spec. ped. 

6 učitelka ZŠ 0,2 VŠ Spec. ped. 

7 učitelka MŠ 1,0       SŠ Učit. v MŠ 

8 učitelka MŠ 1,0       SŠ Učit. v MŠ 

9 učitelka MŠ 1,0       SŠ Učit. v MŠ 

10 učitelka MŠ 1,0       SŠ Učit. v MŠ 

11 učitelka MŠ 0,3       SŠ Učit. v MŠ 

12 Asistentka v 

MŠ 

0,5       SŠ Učit. v MŠ 

13 vychovatelka 

ŠD 

1,0        SŠ vychovatelka 

14 Vychovatel 

ŠD 

0,7        SŠ  sport. trenér 

 

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 

Učitelky MŠ 75 Učitelky MŠ 75 

Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 

 

  

 

 

 

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 

do důchodového 

věku 

v 

důchodovém 

věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

1 5 0 4 0 2 0 0 0 0 0 12 

 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 samostatná odborná 

kuchařka 

1,0 SOU 

2 kuchařka 1,0 ZŠ 

3 uklízečka 1,0 SŠ 

4 uklízečka 1,0 SOU 

5 vedoucí školní jídelny ZŠ 0,5 SŠ 



                  6 hospodářka 0,5 SŠ 

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do první třídy 

z toho počet dětí 

starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro  

školní rok 2014/2015 

1 18 6 3 

 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

gymnázia zřizovaná krajem 2  

soukromá gymnázia 0  

církevní gymnázia 0  

  

 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyznamen

áním 

Neprospělo Žáci s 

dostatečnou 

Nehodnoceno 

I.A 18 0 18 0 0 0 

II.A 14 0 14 0 0 0 

III.A 19 4 15 0 0 0 

Celkem 51 4 47 0 0 0 

 

 

 

Přehled o chování 

Třída Počet žáků Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 

I.A 18 0 0 1 1 0 

II.A 15 0 0 1 0 0 

III.A 18 0 0 1 0 0 

Celkem 48 0 0 3 1 0 

 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 2 915 57,17 0 0 

Celkem 2 915 57,17 0 0 

 

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích: 



Druh postižení: Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení - 0 

Zrakové postižení - 0 

S vadami řeči 1 1 

Tělesné postižení - 0 

S kombinací postižení - 0 

S vývojovými poruchami učení - 0 

 

 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 

 

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: 

Údaje jsou za školní rok 2013/2014 

 

 

pracovník termín 

studia 

instituce 

(VŠ/zařízení 

pro další 

vzdělávání) 

název akce financování 

1. Institucionální vzdělávání      

1.1 Studium ke splnění 

kvalifikačních předpokladů 

Martina 

Dufková 

1. 9. 2011- 

30. 6. 

2015 

MU Spec. ped. stát 

a) Studium v oblasti pedagogických 

věd 

     

b) Studium pedagogiky      

c) Studium pro asistenta pedagoga      

d) Studium pro ředitele škol      

e) Studium k rozšíření odborné 

kvalifikace 

     

1.2 Studium ke splnění dalších 

kvalifikačních předpokladů 

     

a) Studium pro vedoucí pedagogické 

pracovníky 

Jarmila 

Kadlecová 

14. 4. 

2014 

NIDV Komunikac

e pro 

vedoucí 

pracovníky 

fakturou 

b) Studium pro výchovné poradce 

Iva 

Dobšíková 

Monika 

Prudilová 

27. 1. 

2014 

Poradna 

On-line, 

Brno 

Etiketa do 

škol 

fakturou 

c) Specializovaná činnost – koordinace 

v oblasti informačních a 

komunikačních technologií 

Iva 

Dobšíková 

Monika 

Prudilová 

5. 2. 2014 Av Media, 

Brno 

Metody 

práce 

s inter. Tab.  

--------- 

d) Specializovaná činnost – tvorba a 

následná koordinace školních 

vzdělávacích programů 

Jarmila 

Kadlecová 

11. 11. 

2013 

SSŠ Brno Inovace 

ŠVP 

fakturou 

e) Specializovaná činnost – prevence 

sociálně patologických jevů 

Martina 

Dufková 

 

12. 2. 

2014 

 

 

NIDV Brno 

 

 

Rizikové 

chování 

dětí 

fakturou 

f) Specializovaná činnost – Jarmila 20. 11. SSŠ Individualiz fakturou 



specializovaná činnost Kadlecová 2013 Hodonín ace v praxi 

g) Specializovaná činnost – 

specializovaná činnost v oblasti 

enviromentální výchovy 

     

1.3 Studium k prohlubování odborné 

kvalifikace 

Hana 

Kroupová 

Jana 

Mitášová 

Jana 

Mitášová 

Marie 

Vacková 

Dana 

Vlachová 

10. 10. 

2013 

 

12.-14.3 

2014 

13.1.a 20. 

1. 2014 

 

 

14. 10. 

2013 

NIDV 

 

PPP Brno 

 

NIDV Brno 

 

 

 

NIDV Praha 

Matematick

é představy 

ESS 

 

Comenia 

Script 

 

 

Právní 

vědomí 

vychovatel

ů 

fakturou 

 

fakturou 

 

fakturou 

 

 

 

fakturou 

      

 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

Údaje o významných mimoškolních aktivitách  

Spolupráce školy a dalších subjektů Spolupráce s OÚ Troubsko- 

Vánoční jarmark –ZŠ a MŠ, 

vítání občánků-MŠ, ples ZŠ a 

OÚ, Velikonoční výstava- ZŠ a 

MŠ,  

Významné akce školy Divadlo na zahradě, Drakiáda, 

Uspávání broučků, Dílničky pro 

okolní MŠ v ZŠ, Mikulášská 

nadílka, Troubský Tyjátr, 

Velikonoční dílny, Den matek, 

Pasování předškoláků, ŠVP, 

sobotní výlety 

Akce k prevenci sociálně patologických jevů Beseda- Policie, Hasiči, Lipka, 

Den boje proti kouření, Den 

autismu a porozumění,  

Akce k environmentální výchově Den Země, Den zvířat, třídění 

odpadů- soutěž s panem Popelou 

Projekty, kampaně Malý zahradník, Velká věda pro 

malé kutily, Celé Česko čte 

dětem, Čtení pomáhá, Rodiče 

vítáni, Aktivní škola, Klokanův 

kufr 

 

 

7.2 Účast žáků školy v soutěžích 

Název soutěže 1. kolo 2. kolo 3. kolo 

Matematická olympiáda 4 žáci 0 0 

Recitační soutěž 9 žáků 0 0 

 

 



 

 

7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích 

Plavecká soutěž 7 

Bosonožský běh 18 

 

 

 

 

V naší škole i školce nabízíme dětem rovněž velké množství nadstandartních aktivit a 

kroužků. V MŠ jsme ve školním roce 2013/2014 otevřeli kroužek Anglického jazyka, 

Tvořivé ručičky a Jogu. V ZŠ probíhal kroužek Anglického jazyka, Vaření, Bojových sportů 

a sebeobrany, výuka hry na klavír a Dramaťáček. V rámci tohoto kroužku naše škola pořádá, 

za podpory obce, divadelní festival Troubský tyjátr. Na tento festival jsou zvány divadelní 

spolky z Brna a Brno-venkova.  

Jako nepovinný předmět se v základní škole vyučuje náboženství. 

V červnu pořádáme pro děti ze ZŠ a MŠ školu v přírodě. V letošním roce se jí zúčastnilo 54. 

Tematicky byla zaměřena na handicapované děti. Navazovala na celoroční projekt, při 

kterém děti nahrály pro své zrakově postižené kamarády ze školy pro děti s vadami zraku 

různé příběhy, pohádky i jednoduché básničky. Podle těchto textů postižené děti vstávají a 

také např. cvičí. Nahrané texty nevidomým dětem předali při návštěvě školy na Hlinkách.   

O dění ve škole a školce jsou občané pravidelně informováni na stránkách školy, na veřejné 

nástěnce a prostřednictvím Troubského zpravodaje., kde jsou také zváni na akce určené všem 

dětem- nejen našim žákům. Jedná se například o Drakiádu nebo Uspávání broučků (dílničky 

a lampionový průvod). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Viz inspekční zprávy 

 

 

 

 

 

V Troubsku, 3. 10. 2014 

                                                                  

 

 

 

Mgr. Ivana Kašparová 

      ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko 

 


