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Škola: 

Do sítě škol byla zařazena rozhodnutím Školského úřadu Břeclav ze dne 27. 1. 1996. Na 
základě žádosti zřizovatele o změnu zařazení v rejstříku škol bylo rozhodnutí 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v Praze změněno s účinností od 25.ledna 
2006 pod č.j. 1446/2006-21. Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně zařadil 
mateřskou školu do rejstříku škol pod č.j. JMK 8594/2006 s účinností od 6. června 2006. 
 
Adresa školy:  
Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace 
Masarykova 178 
Vranovice 691 25 
telefon, fax: 519 433 110 
E-mail: skola@skolavranovice.cz 
Internetová stránky školy: www.skolavranovice.cz 

 
Místa poskytovaného vzdělávání: 
 
Základní škola Vranovice   Mateřská škola Vranovice 
U Floriánka 57    Školní 323 
telefon: 519 433 181   telefon: 519 433 155 
 
Zřizovatel: Obec Vranovice, IČO 283 720  
 
Právní forma: příspěvková organizace, IČO 68729928. 
Zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Brně v oddíle Pr, vložka 107. 
Identifikační číslo zařízení: 600 112 560 
 
Škola sdružuje: 1, Základní škola (IZO 102 255 814) 
   2, Školní jídelna  (IZO 103 179 291) 
   3, Školní družina (IZO 118 400 401) 
   4, Mateřská škola (IZO 107 605 082) 
   5, Školní klub  (IZO 118 401 009) 
   6, Školní jídelna – výdejna (IZO 150 072 449) 
 
Rada školy byla zřízena dne 8.9.2005 podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb.  
Členové rady školy: 
za zřizovatele  Bc. Hana Mazuchová; Jana Hladká, Marcela Lorenzová 
za pedagog. sbor Mgr. Blanka Beňušová, Mgr. Romana Nečasová, Monika Galbavá DiS. 
za rodiče  Bc. Blanka Pezlarová, Mgr. Blanka Kadlíčková; Irena Benadová 
 
Paní Irena Benadová byla dne 14. 6. 2010 zvolena předsedkyní školské rady s mandátem na 
tři roky. Další řádné volby proběhnou v jarních měsících roku 2013. 
 
Zpráva: 

Je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., § 10, odst. 3 a podle vyhlášky MŠMT 
č.15/2004 o výroční zprávě. 
Kopie zprávy obdrží:  1, Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně, odbor školství 
    2, Obecní úřad Vranovice 
    3, Obecní úřad Ivaň 
    4, Obecní úřad Pouzdřany 
    5, Obecní úřad Přibice 
    6. Obecní úřad Žabčice 
    6, Rada školy 
    7, Výbor SRPDŠ 
 
Výroční zpráva projednána na jednání Školské rady dne 20. 12. 2011. 
 
Zpracoval: Mgr. Oldřich Vybíral, ředitel školy 
 
Ve Vranovicích, září /říjen 2011 
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1. Charakteristika školy 
 
Základní škola Vranovice je úplná základní škola a je zařazena v rejstříku škol, který 
vede MŠMT v Praze. Škola pracuje od 1. července 1999 jako příspěvková organizace 
s vlastní právní subjektivitou, která jí byla přiznána zřizovatelem.  Zřizovatelem školy je 
Obec Vranovice. Sídlem školy jsou Vranovice, Masarykova 178. Základní škola a 
Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku, 
který vede Krajský soud V Brně, v oddílu Pr, vložce 107. Škola je spádovou školou pro 
děti z Ivaně, Pouzdřany, Přibic a Popic. Provoz školy je financován obcí. Součástí školy je 
mateřská škola, školní družina, školní klub, školní jídelna a školní jídelna – výdejna. 
Kapacita školy je 380 žáků, mateřské školy 75 dětí, školní družiny 30 dětí, školního klubu 
50 dětí, školní jídelny 285 jídel. Kapacita součástí školy není z důvodu slabších 
populačních ročníků zcela využita. 
Škola pracuje ve třech budovách. V hlavní budově je 10 učeben, tělocvična, školní dílna, 
jedna učebna výpočetní techniky a dvě učebny jazyků. Škola má cvičnou žákovskou 
kuchyň, která vznikla rekonstrukcí prostor bývalé školní jídelny. Rekonstruovaná budova 
je vybavena moderním zařízením  a slouží také pro činnost kroužků školního klubu. Pro 
osm pedagogických pracovníků slouží sborovna, která je rovněž vybavena novým 
nábytkem a didaktickou technikou. Kancelář školy plně vyhovuje současným 
požadavkům na zpracování a vedení agendy školy. V hlavní budově je v provozu plynová 
kotelna s novým centrálním termoregulačním systémem.  Ve všech třídách jsou  po 
renovaci žákovské lavice. K těmto lavicím byly v minulých letech zakoupeny nové 
žákovské židle. Po rekonstrukci je v provozu odborná učebna fyziky s novými 
elektrickými rozvody v žákovských lavicích. Součástí učebny je moderní didaktická 
technika s vizualizérem, datovým projektorem a počítačem. Celá školní síť je napojena na 
bezdrátovou síť přes  místní sdružení Nová Morava.  
Prostory školy jsou omezené, chybí žákovské šatny a vhodné skladové prostory. Škola 
nemá vlastní sportovní areál k výuce tělesné výchovy. Pro potřeby tělesné výchovy 
využíváme areál sokolovny Sokola Vranovice a fotbalové hřiště SK Vranovice. Škola má 
zpracovanou studii na využití dvora na odloučeném pracovišti školy, U Floriánka 57, na 
dvě volejbalová hřiště a jedno hřiště pro basketbal. Realizace výstavby byla zřizovatelem 
zařazena do plánu investičních akcí na pozdější období po narovnání majetkových vztahů 
k budově. 
Stav hlavní školní budovy je stavebními úpravami zlepšován a modernizován tak, aby 
odpovídal současným požadavkům. Postupně se snažíme zlepšovat vnitřní vybavení školy 
Na základě tepelného auditu z roku 2007 a ve spolupráci se zřizovatelem, kterému se 
podařilo získat prostředky z fondů EU, došlo na konci školního roku 2007/2008 (v 
měsících červen až srpen 2008) k zásadní rekonstrukci fasády a výměny oken školní 
budovy na ulici Masarykova 178. Škola také dostala novou povrchovou úpravu 
v původních historických barvách, na vnější plášť bylo navázáno výmalbou poloviny části 
školy v oranžovém barevném odstínu. 
Od roku 1996 pracuje škola v nově rekonstruované budově bývalého zemědělského 
družstva. V této budově jsou tři učebny, družina a školní kuchyně s jídelnou. Tato budova 
je vzdálena asi 500 m od hlavní školní budovy. Z důvodu splnění podmínek daných 
vyhláškou č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o 
zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, byl 
zpracován projekt pro rekonstrukci školní kuchyně. Z projektu byla realizována dosud 
první etapa.  
Pro děti předškolního věku využíváme budovu mateřské školy, která je vzdálena od 
hlavní budovy školy asi 200 metrů. V této budově jsou tři dobře vybavené třídy, 
v budově je i školní jídelna - výdejna. Strava do mateřské školy se dopravuje 
v gastronádobách umístěných v termoportech. V budově ZŠ U Floriánka se vymalovala 
jedna třída, do barev se oděla i školní jídelna. Všechny objekty, které škola využívá jsou 
připojeny na veřejnou kanalizační síť a jsou vytápěny zemním plynem. Škola provozuje 
vedlejší činnost zaměřenou na přípravu jídel pro cizí strávníky, pohoštění při rodinných a 
společenských oslavách a další činnosti a služby pro žáky školy, pracovníky a veřejnost. 
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Ve školním roce 2010/2011 docházelo do školy 229 dětí, z toho do pěti tříd prvního 
stupně celkem 94 dětí. 
Do šesti tříd na druhém stupni docházelo 135 žáků. Průměrný počet žáků na třídu 
prvního stupně je 19,0 žáků, druhého stupně 22,3 žáků, celkem na třídu 20,8 žáků. Ve 
srovnáním se školním rokem 2008/2009 se počet žáků plnících povinnou školní docházku 
snížil, zejména na druhém stupni, odkud odešle další silný ročník. Do první třídy 
nastoupilo 14 žáků. 
 
V posledních letech přichází pokračovat v plnění školní docházky na druhém stupni ze 
sousedních obcí jako Ivaň, Přibice a Pouzdřany stále méně dětí. Zájem o plnění školní 
docházky v naší škole již neprojevují ve velké míře rodiče dětí ze Žabčic, Přísnotic a 
Unkovic. Od dubna 2009 má škola a obec dohodu o školském obvodu s obcí Popice. 
Do mateřské školy bylo zapsáno 75 dětí. Do školní družiny docházelo 26 dětí, do školního 
klubu docházelo 49 dětí.  
 
Následující tabulka uvádí počty žáků ve třídách a počty žáků z jednotlivých obcí  
(ke 30. 6.): 
 

Třída Chlapci Dívky Celkem Nj Aj Vranovice Pouzdřany Ivaň Přibice Žabčice Ostatní 

I.A 6 8 14   14      
II.A 8 9 17   17      
III.A 9 11 20  20 18  1   1 
IV.A 11 12 23  23 20  2   1 
V.A 12 8 20  20 18  1 1   

1.stupeň 46 48 94  63 87  4 1  2 
VI.A 9 9 18 4 14 11   3 1 3 
VI. B 8 10 18 7 11 8 3 6 1   
VII.A 15 13 28 9 19 14  3 8 1 2 
VIII.A 14 12 26 12 14 10  5  2 9 
VIII. B 12 11 23  23 5 4  8 3 3 

IX.A 18 4 22 7 15 12 2 2 2 3 1 
2.stupeň 76 59 135 39 96 60 9 16 22 10 18 
Celkem 122 107 229 39 157 147 9 20 23 10 20 

 
 
Příchod a odchod žáků ze školy během školního roku ukazuje následující tabulka: 
 

 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ Celkem 

Celkový počet žáků dle zahajovacího výkazu v září 
2010 

94 136 230 

Stěhování rodiny mimo místo dosavadního bydliště 0 1 1 
Dodatečné přijetí žáka ke studiu na střední škole 
(SOU) 

0 0 0 

Návraty žáků z víceletých gymnázií do ZŠ 0 0 0 
Odchody (příchody) žáků na základní školy v okolí 
celkem 

0 0 0 

Celkový počet žáků ke dni vyplňování tabulky 94 135 229 
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2. Zpráva o poskytování informací 
 
Na škole je ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. zpracována a veřejně přístupná směrnice 
se základními postupy při vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informací.  
Ve školním roce 2010/2011 nebyla podána žádná písemná žádost o poskytnutí 
informace. Většina žádosti byla většinou ústní a byly vyřizovány s tazateli neprodleně a 
to při ústním jednání nebo telefonicky. Z výše uvedené skutečnosti je zřejmé, že 
informace podané tazatelům byly dostatečné. 
 
3. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT 
 
1. ročník    ŠVP ZŠ a MŠ Vranovice čj. 676/2007  
2. ročník    ŠVP ZŠ a MŠ Vranovice čj. 676/2007 
3. ročník    ŠVP ZŠ a MŠ Vranovice čj. 676/2007 
4. ročník    ŠVP ZŠ a MŠ Vranovice čj. 676/2007 
5. ročník    16 847/96-2  (vzdělávací program MŠMT) 
6. ročník    ŠVP ZŠ a MŠ Vranovice čj. 676/2007  
7. ročník    ŠVP ZŠ a MŠ Vranovice čj. 676/2007 
8. ročník    ŠVP ZŠ a MŠ Vranovice čj. 676/2007 
9. ročník     ŠVP ZŠ a MŠ Vranovice čj. 676/2007 
 
 
Ve školním roce 2010/2011 jsme ve všech postupných ročnících kromě 5. ročníku učili 
podle vlastního ŠVP. 
Škola má zpracovaný minimální preventivní program k prevenci sociálně patologických 
jevů dětí a mládeže podle pokynu MŠMT č.j. 14514/2000-51. Na přípravě programu 
pracovala preventistka školy paní učitelka Mgr. Jana Masaříková ve spolupráci 
s výchovnou poradkyní a ostatními vyučujícími. Program zahrnuje postup realizace 
programu v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků, v oblasti výchovně 
vzdělávacího procesu, v mimoškolních aktivitách a ve spolupráci školy s veřejností na 
řešení různých forem sociálně patologických jevů. Tento program byl zaměřený na oblast 
drogové závislosti, alkoholismus, kouření, záškoláctví, šikanu, kriminalitu dětí a další. 
Celý výchovně vzdělávací proces prostupuje výchova ke zdravému životnímu stylu. Její 
těžiště spočívá v předmětu občanská a rodinná výchova a přírodopis. Resp. výchova ke 
zdraví a výchova k občanství – dle ŠVP. 
Pedagogičtí pracovníci, preventistka a výchovná poradkyně se účastní porad a seminářů 
pořádaných NIDV,  SSŠ v Brně k výše uvedené problematice. Prioritou je zejména 
diagnostika a řešení šikany mezi žáky školy. 
V posledních letech věnujeme zvýšenou pozornost prevenci sociálně patologických jevů 
při práci s mládeží, klademe důraz na účelné využití volného času v době mimo 
vyučování. Pracuje u nás školní klub, jehož nabídka kroužků a nepravidelných akcí 
přispívá k prevenci sociálně patologických jevů. Přehled pořádaných akcí je uveden 
v závěru zprávy. 
Škola se aktivně zapojila do projektu Moje volba – moje budoucnost, o výběru dalšího 
směřování dětí naší školy. V rámci projektu naši žáci uspěli i v paralelně probíhající 
soutěži na SOU Bosonohy. 
Metodický pokyn MŠMT čj. 12 050/03-22 k začlenění tematiky ochrany člověka za 
mimořádných událostí do vzdělávacích programů a metodický pokyn čj. 13 586/03-22 
ochrana člověka za mimořádných událostí jsme realizovali ve škole v jednotlivých 
ročnících v délce 6 vyučovacích hodin formou branného dne. Ve školním roce 2010/2011 
bylo ve spolupráci s HZS Pohořelice realizováno evakuační cvičení. 
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4. Mateřská škola 
 
Mateřská škola Vranovice, Školní 323, je součástí základní školy od 1. července 1999. Za 
oblast předškolního vzdělávání zodpovídá vedoucí učitelka, která se podílí na přípravě 
koncepčních plánů školy. Ve školním roce 2010/2011 byly v provozu tři třídy s celkovým 
počtem 73 zapsaných dětí ve věku od 3 do 6 let. Do docházky byly zařazeny i děti 
s délkou docházky omezenou na čtyři hodiny denně. Ve všech třídách se pracovalo 
v heterogenních skupinách dětí. Třída Koťátek s celodenním provozem od 6:00 do 16:00 
hodin pod vedením paní učitelky Anny Kropáčové (od 13:00 hod pod vedením další 
učitelky MŠ), třída Kuřátek  s celodenním provozem  od 8:00 do 16:00 hodin pod 
vedením paní učitelky Moniky Galbavé a paní učitelky Hany Hladíkové; třída Káčátek pod 
vedením paní učitelky Drahomíry Říhové s polodenním provozem 8:00 – 14:00 od. 
Docházka dětí byla pravidelná. V zimních měsících byla docházka ovlivněna nemocností 
dětí z důvodu opakovaných onemocnění dýchacích cest. Dovoz stravy zajišťovala paní 
Jitka Veselá, přípravu svačinek pak paní Eva Korčáková. Povinnosti školnice a úklid 
zajišťovala paní Lenka Richterová. Kvůli zvýšenému počtu dětí zde dále pracuje uklízečka 
MŠ – paní Ludmila Hanušová. Za vytápění objektu zodpovídal pan Jan Hanuška /školník 
ZŠ/. 
Ve školním roce 2010/2011 byla zahájena a realizována přestavba školního klubu na 
další třídu MŠ s adresou Školní 413. O kapacitě 15 dětí. Zahájení provoze je od 1. 9. 
2011. Zápis byl realizován v lednu 2011 a zapsáni bylo všech 28 žadatelů - právě 
s výhledem na obsazení 4. třídy MŠ. 
 
Pěkné akce byly zorganizovány pouze v MŠ pro rodiče dětí, docházejících do MŠ: setkání 
s rodiči při vítání adventu a před vánocemi jarní vycházka s kytičkou ke Dni zdraví, výlet 
na Pouzdřanskou step konaný ke Dni Země, kouzelnické představení se zvířátky a 
Barevná oslava Dne dětí. Pro větší informovanost rodičů i široké veřejnosti byl 4x do roka 
vydán časopis Barbánek. MŠ úzce spolupracuje s dětskou lékařkou a dvakrát do roka 
navštěvuje zubní lékařku. Za velký klad považuje paní zubařka čištění zubů v MŠ po 
obědě před odpočinkem. 
Všichni pedagogičtí zaměstnanci MŠ se pravidelně účastní vzdělávacích seminářů. Pro 
další vzdělávání jsou dokupovány a získávány materiály, které jsou pak k dispozici 
v ředitelně MŠ. 
 
5. Školní klub 
 
Posláním školního klubu je všestrannou činností vhodně a účelně vyplnit volný čas žáků 
školy a umožnit jim přípravu na vyučování. Cílem práce klubu je předcházet rizikům 
působení negativních sociálně patologických vlivů na žáky školy. Činnost klubu je dělena 
na část oddechovou, relaxační  a na část zájmových činností. 
 
Ve školním roce 2010/2011 se aktivit ve školním klubu účastnilo 49 dětí. Fungoval 
kroužek výtvarný, počítačový, sportovní pod vedením paní vychovatelky Zuzany 
Zedníčkové. 
 
Docházka do školního klubu se vrátila na hodnoty z let 2006/2007 a to zejména díky 
pestré činnosti a každoměsíční akci i pro nečleny klubu. 
 
Činnost klubu je velmi pestrá a zajímavá během celého školního roku i v době vedlejších 
prázdnin, kdy klub byl otevřen od ranních do odpoledních hodin. Činnost klubu zajišťuje 
vychovatelka, která se podílí na organizaci nepravidelných akcí pořádaných během celého 
roku. 
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5. a Kroužky při Základní škole 
 
Ve školním roce 2010/2011 působily na škole následující kroužky. V přehledu je uveden 
vedoucí kroužku a počet žáků.: 
 

Název Vyučující Ročníky 
Počet 
žáků 

Pěvecký sbor Toncrová 1. - 9. 13 

Cvičení z Čj Kovaříková 7.,9. 13 

Doučování z Čj Jordánová 8. 12 

 Literární Jordánová 6. - 9. 9 

Cvičení z M Beňušová 9. 7  

Cvičení z M Masaříková 7. 9 

Cvičení z M Masaříková 6. 10 

Přehazovaná Lastomirská 6. - 9. 15 

Volejbal Kodýtková 6. - 9. 22 

Fotbal Dostalík  6. - 9. 11 

Florbal Vybíral 1. - 9. 25 

Jóga  Jordánová 6. - 9. 9 

Country Zlámalová 1. - 9. 12 

 Taneční Čápová 1. - 9. 15 

 
Zájmové útvary navštěvovalo celkem 133 žáků; započítáme –li, že někteří navštěvují 
více kroužků, pak šlo o 182 žáků. Jedná se o velký nárůst a svědčí o široké nabídce 
školy, která je dětmi resp. jejich rodiči využívána.   
 
6. Školní družina 
 
Školní družinu ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo 26 dětí. Žáků 1. třídy bylo 12, 2. 
třídy 14.   
Docházka byla dobrá a pravidelná. Chyběli jen žáci, kteří navštěvovali zájmové kroužky a 
děti nemocné. Ostatní krátkodobé absence byly včas a řádně omluveny. 
Při všech činnostech vždy vycházíme a respektujeme potřeby, zájmy, věk, schopnosti a 
individuální zvláštnosti dětí. Děti jsou při každé činnosti vedeny k získávání nových 
dovedností, návyků, k samostatnosti a pořádku. Tyto aktivity vychází ze zpracovaného 
ŠVP pro ŠD při ZŠ Vranovice. 
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Děti jsou velmi hravé, živé a potřebují neustálý dohled. Nebylo třeba řešit žádné 
kázeňské přestupky závažnějšího charakteru.  
Nejoblíbenější činností jsou stále počítačové hry a letos i nové hry na Playstation 2. 
Tradičně pak i různé soutěže a kvízy ze všech oblastí – jednotlivců, skupin i tříd. 
Z prostředků vybraných na činnost ŠD byla zakoupena LCD televize na stěnu, která je 
hojně využívána. 
Ve školní družině mají děti možnost i přípravy na vyučování, kterou využívají zejména 
k psaní domácích úkolů a procvičování čtení. 
Ve školním roce 2010/2011 pokračuje spolupráce naší ŠD v setkávání a  pořádání soutěží 
v rámci metodického sdružení školních družin pro oblast Pohořelicka. 
 
 
7. Údaje o pracovnících školy 

A, přehled pedagogických pracovníků 

 
Z celkového počtu vyučujících na 1. stupni ZŠ mají podle zákona o pedagogických 
pracovnících č. 563/2004 požadovanou aprobaci všichni vyučující. Aprobovanost je tedy 
100 %. Od pololetí tohoto školního roku již nemáme žádnou paní učitelku na 1. stupni na 
rodičovské dovolené. Současný počet vyučujících na prvním stupni v trvalém pracovním 
poměru je pro nás i pro další roky dostačující. 
Kvalifikovanost na druhém stupni je také dobrá. Nekvalifikovaná je pouze paní učitelka K. 
Jordánová, která vyučované obory studuje na Ostravské univerzitě. Celkem tedy 94,7 %.  
Na 2. stupni jsou na rodičovské dovolené čtyři vyučující, za které má škola dlouhodobé 
zástupy nebo díky poklesu počtu děti není zástup  obsazen. 
V tomto školním roce došlo k následujícím personálním změnám: 

- k 1. 9. 2010 přišla na místo asistenta pedagoga Mgr. Jana Knápková 
- k 31. 1. 2011odešla do starobního důchodu paní MGr. Marie Lucká 
- k 1. 2. 2011 přišla z rodičovské dovolená Mgr. Petra Stejskalová 

 
 
B, ostatní pracovníci (provozní) 
 
- zůstávají bez výraznějších změn. Byly pouze upraveny pracovní doby a změny platové 
podmínky dle pokynů MŠMT. 

C, další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Základní škola a Mateřská škola Vranovice má zpracovanou vnitřní směrnici  dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků, která ve školním roce 2010/2011 byla zaměřena 
zejména na: 
 

� rozvíjení jazykového vzdělání vyučujících cizích jazyků 
� prevenci vzniku a předcházení sociálně – patologickým jevům u dětí a mládeže 
� zdokonalování v práci se ŠVP 
� práce se žáky se specifickými poruchami učení 
� prohlubování znalostí ze školské legislativy a ostatních právních norem 
� rozvoj MŠ – se zaměřením na praktické dovednosti v rámci programu škola 

podporující zdraví 
 
Tento plán je realizován z nabídek Střediska služeb školám a NIDV v Brně a z nabídek 
dalších vzdělávacích institucí, které mají příslušnou akreditaci. Současně je uskutečňován 
samostudiem pedagogických pracovníků z odborné literatury, metodických příruček a 
vhodných výukových programů s interaktivním zaměřením.  
Vzhledem k malému objemu prostředků na DVPP bylo realizováno pouze málo školení. 
V současné době chystáme účast pedagogických pracovníků na DVPP z projektu ESF 
Peníze do škola  zvláštního projektu DVPP ZŠ a MŠ Vranovice v oblasti It a komunikace. 
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D, činnost metodických sdružení a komisí  

 
Na škole pracuje metodické sdružení pro učitelky 1. stupně, které vedla paní Mgr. Jana 
Sedláčková. Na druhém stupni předmětová komise přírodovědná, vedoucí učitelkou je 
Mgr. Svatava Odložilíková, a předmětová komise jazyková a společenskovědní, vedoucí 
učitelkou je Mgr. Ludmila Kovaříková. Úkolem metodických sdružení a komisí je zejména: 
 
- hodnotit zavádění školního vzdělávacího programu v jednotlivých vzdělávacích 

oblastech 
- školní vzdělávací program – podklady pro pozdější úpravy na základě zkušeností z 

praxe 
- zpracování tématických plánů učiva a jejich projednání v komisích v rámci školního 

vzdělávacího programu 
- práce s dyslektickými žáky v jednotlivých předmětech 
- koordinace učiva v tématických plánech a jeho návaznost na vzdělávací program 

v jednotlivých ročnících 
- pomoc začínajícím učitelům 
- provádět a koordinovat vzájemnou hospitační činnost 
- využívání vzdělávacích nabídek NIDV a SSŠ v Brně a Břeclavi 
- hodnocení a výběr učebnic pro jejich zařazení do výuky 
- příprava žáků na školní kola naukových soutěží a na přijímací řízení na SŠ a SOU 
 
Práce komisí se začlenila do systému výchovně vzdělávací práce školy. Vedle 
pedagogické rady jsou komise dalším poradním orgánem ředitele školy.  
 
 
8. Údaje o žácích školy 
 
Pro školní rok 2010/2011 se k zápisu dostavilo 32 dětí a z nich do první třídy bylo 
zařazeno 28 dětí. Odklad mají 3 děti na základě vyšetření v PPP a doporučení odborného 
lékaře z důvodu nezralosti v oblasti pracovních předpokladů. 
 
Ve školním roce 2010/2011 ukončilo povinnou školní docházku 25 žáků v devátém 
ročníku; 2 v osmém ročníku. Seznam vycházejících žáků a jejich uplatnění na středních 
školách je přílohou této zprávy. 
 
Výchovná poradkyně na počátku školního roku evidovala 61 žáků se specifickou poruchou 
učení. Z tohoto počtu připadá na první stupeň 16 žáků a na stupeň druhý 45 žáků.  
Spolupracujeme s PPP v Židlochovicích, Brně a Břeclavi. 
K 30.červnu je ve škole evidováno 61 žáků s některou z forem SPU, což je 22 % 
z celkového počtu žáků školy. 
 
9. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

A, prospěch žáků 

 
Ve druhém pololetí školního roku  z celkového počtu 229 žáků prospělo  221 žáků, z toho 
má 112 vyznamenání (tj. 48,9 % všech žáků školy). 
Na druhém stupni neprospělo 8 žáků, ale čtyři vykonávali opravné zkoušky. Neuspěl 
pouze jeden a zopakuje si 6. ročník. Žádný zákonný zástupce nepožádal o komisionální 
přezkoušení svého dítěte. Z tělesné výchovy nebylo z důvodu zdravotní nezpůsobilosti 
klasifikováno 8 žáků. 
Viz příloha č. 3. 
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Neomluvené hodiny za školní rok a počty žáků, kteří se na nich podílejí uvádějí 
následující tabulky: 

 

Neomluvené hodiny 

2010/2011 

Počet zameškaných 
hodin 

Počet zameškaných 
hodin 

Součet 
Celkem zameškáno 

neomluvených hodin 

Podle věku žáků Žáci 1. stupně Žáci 2. stupně 
 0 29 

Podle pololetí školního 
roku 

Zameškáno v 1. 
pololetí 

Zameškáno ve 2. 
pololetí 

 14 15 
Podle pohlaví Chlapci Dívky 

 21 8 

 
 

29 
 

Počet žáků školy, kteří v minulém roce zameškali hodiny jako neomluvené: 
 
Neomluvené hodiny 

2010/2011 
Počet žáků, kteří 
zameškali hodiny 

bez omluvy 

Počet žáků, kteří 
zameškali hodiny 

bez omluvy 

Součet 
Počet žáků s jednou 
a více neomluvenou 

hodinou 
Podle věku žáků Žáci 1. stupně Žáci 2. stupně 

 0 7 
Podle pololetí školního 

roku 
Zameškáno v 1. 

pololetí 
Zameškáno v 2. 

pololetí 
 3 5 

Podle pohlaví Chlapci Dívky 
 4 3 

 
 
 

7 

 
 
Následující tabulka zachycuje přehled o klasifikaci chování: 
 

Výsledky klasifikace chování ve druhém pololetí 
školního roku 2008/2009 

Celkem žáků školy Dívek je z celkového 
počtu 

Počet žáků, kteří nemají známku z chování 
sníženou 

229 116 

Počet žáků, kteří mají známku sníženou o jeden 
stupeň 

5 
 

1 

Počet žáků, kteří mají známku sníženou o dva 
stupně 

0 0 

Počet žáků školy na konci školního roku 
2010/2011 

229 116 

 

 
Ve srovnání se školním rokem 2009/2010 se jedná o zhruba stejný počet neomluvených 
hodin. U žádného žáka nepřesáhla neomluvená absence více jak jeden kalendářní den.  
Dále spolupracujeme se sociálním odborem radnic pověřených obcí - městských úřadů 
v Pohořelicích, Hustopečích a Židlochovicích. Příčiny neomluvené absence jsou sledovány 
třídními učiteli a řešeny ihned ve spolupráci se zákonnými zástupci dítěte. Rovněž při 
řešení neomluvených absencí spolupracujeme s obvodní dětskou lékařkou. 
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B, volitelné a nepovinné předměty 

 
Ve školním roce 2010/2011 byly na škole vyučovány tyto volitelné předměty: informatika, technické 
kreslení, domácnost, přírodovědná praktika, cvičení z jazyka českého, cvičení z matematiky a sportovní 
hry. Volitelné předměty vychází ze ŠVP a Učebního plánu Základní škola. 
 
 
10. Údaje o výsledcích inspekce 
 
Ve školním roce 2010 /2011 nebyla uskutečněna na naší škole standardní inspekční 
činnost ČŠI.  
Během školního roku byly provedeny všechny předepsané revize a prohlídky, včetně 
veřejné prověrky BOZP za účasti zřizovatele. 
 
11. Údaje o mimoškolních aktivitách 
 
Soutěže pro žáky 
 
Klademe důraz na zapojení žáků do různých naukových, uměleckých a sportovních 
soutěží. Tyto soutěže považujeme za důležitý motivační prostředek pro žáky a také nám 
umožňují srovnat výsledky vzdělávací práce s ostatními v rámci našeho okresu.  
Soutěžíme v okrese Brno – venkov. Po odchodu dalších nadaných dětí můžeme říci, že:  
 
 
1. škola obeslala všechny naukové soutěže – v okresních kolech jsme se umístili vždy 

kolem poloviny startovního pole 
 
 
12. Závěr 
 
Školní rok 2010/2011 z pohledu plnění cílů celoročního plánu výchovně vzdělávací práce 
hodnotím jako rok pokračování změn, ve kterém došlo k dalšímu  zavádění vlastního 
ŠVP. Úkoly, které jsme si na počátku školního roku stanovili v hlavních oblastech, byly 
splněny. Stabilní pedagogický sbor byl narušen pouze jedním odchodem, za který se 
podařilo najít adekvátní náhradu.  
 
Práce školy je příznivě hodnocena i ze strany veřejnosti v obci, o čemž svědčí zájem 
rodičů na akcích, které pro ně a jejich děti pravidelně pořádáme. Bez podpory zřizovatele 
a finančního zajištění by nebylo možné zlepšovat a modernizovat učebny a objekty, které 
pro svou práci užíváme. 
 
Základní škola a Mateřská škola Vranovice mají jasné cíle jak naplňovat koncepční a 
dlouhodobé výchovně vzdělávací plány v dalších letech. 
 
 
Ve Vranovicích září/říjen 2010 
 
 
       ………………………………………………………… 
            Mgr. Oldřich Vybíral 
                 ředitel školy 
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Příloha č. 1 – významné akce školy ve školním roce 2010/2011 (řazeno chronologicky): 
 
DATUM AKCE         POČET DĚTÍ 
6. 9. 2010 Seznámení dětí s Barbánkem     70 
16. 9.  Úřad práce – 9. A       25 
23. 9.  Podzim v přírodě ŠD a ŠK      70 
30. 9.  Plenární schůze SRPDŠ      - 
4. 10.  Krásy podzimu v MŠ       75 
5. 10.  Přivítání prvňáčků v knihovně     14 
25. 10. Pasti na teenagery       30 
4. 11.  Exkurze do ČOV Vranovice      20 
11. 11. Klima třídy        52 
15. 11. Přednáška – islamismus a terorismus    30 
24. 11. Hovorové hodiny 
28. 11. Rozsvěcování vánočního stromu     50 
3. 12.  školkou chodí Mikuláš      75 
3. 12.  Exkurze Anthropos       35 
7. 12.  Setkání se zástupci středních škol     57 
8. 12.  Stávka provozních zaměstnanců 
14. 12. Vánoční koncert       všichni 
15. 12. Vánoční turnaj v halové kopané      
16. 12. Vánoční představení v MŠ      75 
11. 1. 2011 Zápis do první třídy       32 
25. 1.  Zápis do MŠ 
17. 2.  Recitační soutěž Pohořelice      8 
22. 2.  Exkurze JEDU        45 
23. 2.  Vranovický slavík       15 + 50 
3. 3.   Návštěv MŠ v knihovně      30 
3. 3.  Přednáška – renesanční vojenství     120 
6. – 12. 3. LVK Ostravice – Beskydy      32 
20. 3.  Maškarní ples ZŠ        
21. 3.  Moje volba – moje budoucnost – Gastronomie   52 
29. 3.  Poznáváme se – program pro žáky 6. tříd    36 
5. 4.  Den dětské knihy v MŠ      75 
7. 4.  Tiskárna Pohořelice       20 
8. 4.  Kde se vzaly Velikonoce?      36  
27. 4.  Den otevřených dveří školy 
  Světový den Země v MŠ      všichni 
  Okresní kolo v kopané 
2. – 6. 5. Testování žáků 5. a 9. tříd      45 
4. 5.  Beseda o slepeckých psech      14 
5. 5.  Den matek (na OÚ)       30 
10. 5.  Den pro maminky v MŠ      75 
17. 5.  Okresní kolo Dopravní soutěže     12 
2. a 3.  6. Hasík         53 
7. 6.  Pasování prvňáčků do řad čtenářů     14 
8. 6.  Retz         45 
9. 6.  Moje volba – moje budoucnost – Stavebnictví   52 
9. 6.  Atletika ve Vaňkovce       30 
22. 6.  Pohár starosty       20 + 120 
22. 6.  Preventivní program Záchranka Brno    95 
22. 6.  ZOO Hodonín        75 
24. 6.  Výprava za dobrodružství –ŠK a ŠD    50 
27. 6.  Branný den        všichni 
28. 6.  Slavnostní rozloučení dětí s Barbán kovou školkou  32 
29. 6.  Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky   29 
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Příloha č. 2 – Přehled vycházejících žáků 
 

 Jméno Škola Obor 
9.A    
1. Bobák Ondřej ISŠA Brno, Křižíkova Mechanik opravář motor. 

vozidel - automechanik 
2. Buček Tomáš SOŠ a SOU-Masarykova škola práce 

Letovice 
Stavebnictví – pozemní 
stavby 

3. Dvořáček Lukáš SPŠ a VOŠ technická Brno, Sokolská Technické lyceum 
4. Fiala Květoslav SOŠ a SOU stroj. a elektronech. Brno, 

Trnkova 
Elektrikář – silnoproud 

5. Helešic Svatopluk ISŠA Brno, Křižíkova Mechanik opravář motor. 
vozidel - automechanik 

6. Hortová Petra SŠ potrav. a služeb Brno, Charbulova Cestovní ruch 
7. Chmelík Petr SŠ polytechnická Brno, Jílová Elektromechanik pro zařízení 

a přístroje 
8. Janíková Dominika SOŠ prům. E. Beneše, SOU Břeclav Kadeřnice 
9. Kertész Jakub SOŠ a SOU stroj. a elektronech. Brno, 

Trnkova 
Mechanik – elektrotechnik, 
elektroenergetika 

10. Knötig Nikolas ISŠ Sokolnice Informační technologie 
11. Končický Tomáš OU Cvrčovice Prodavačské práce 
12. Krčmář Ondřej SOŠ a SOU André Citroena Boskovice Autotronik 
13. Macek Miloslav SOŠ a SOU stroj. a elektro. Brno, Trnkova Mechanik - elektrotechnik 
14. Macháček Libor ISŠ-COP Brno, Olomoucká Mechanik – elektrotechnik 
15. Malý Pavel Soukromá SOŠ ochrany osob a majetku 

Želechovice nad Dřevnicí 
Ochrana osob a majetku -
bezpečnostně právní činnost 

16. Mikloš Petr ISŠ-COP Brno, Olomoucká Mechanik – elektrotechnik 
17. Svoboda Jakub SOŠ a SOU dopravní a mechanizační, 

Ivančice 
Karosář 

18. Šándor Josef SŠ polytechnická Brno, Jílová Zedník 
19. Tučková Helena SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad Zahradník 
20. Chytilová Tereza SPŠ stavební Brno, Kudelova Stavebnictví 
21. Veleba Tomáš SŠ polytechnická Brno, Jílová Instalatér 
22. Vrátný Karel SOŠ a SOU stroj. a elektro. Brno, Trnkova Nástrojař 
    
8.B    
1. Ludvík Michal Soukromé SOU tradičních řemesel Brno, 

Střední 
Kadeřník 

2. Sigmundová Dagmar OU Cvrčovice Šití oděvů 
    
5.A    
1. Kodýtek Jan Gymnázium Hustopeče  
2. Rapcová Eliška Gymnázium Hustopeče  
3. Trojanová Tereza Taneční konzervatoř Brno  
4. Wächterová Dominika Taneční konzervatoř Brno  
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Vycházející žáci školní rok 2010-2011 
 
Vycházející žáci: 24 
z 9. ročníku:         22 
z 8. ročníku:           2 
 
Přijati v 1. kole: 19 
Nepřijati:             3  
Přijati ve 2. kole: 3 
 
Studijní obory: 11 
Učební obory:  13 
 
Státní školy:       22 
Soukromé školy: 2 
Žáci vycházející z 5. ročníku: gymnázium –                2  
                                                 Taneční konzervatoř – 2  
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Příloha číslo 3 – přehled prospěchu žáků podle jednotlivých tříd 
 
 
 

 


