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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
1. Název 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
IČ 68729928
DIČ: CZ 687 299 28

2. Zřizovatel školy
Obec Vranovice
Školní 1
691 25 Vranovice
IČO 283 720

3. Datum zařazení do sítě škol
1.1.2005 – Rozhodnutí o zařazení

4. Vedení školy
Ředitelka školy: Mgr.Hana Pokorná
Zástupce ředitele: Mgr. Blanka Beňušová
Výchovný poradce: Mgr.Zdeňka Říhovská
Vedoucí učitelka MŠ: Monika Galbavá, DiS

5. Školská rada
Rada školy pokračuje po volbách do ŠR ze dne 18.4.2013 podle § 167 zákona č. 561/2004
Sb. v novém složení.
Členové rady školy:
- za zřizovatele Ing.Jan Helikar; Mgr.Iva Rapcová, Jana Hladká
- za pedagog. sbor Mgr. Blanka Beňušová, Mgr. Romana Nečasová, Monika Galbavá DiS.
- za rodiče Eva Holíková, Erika Suchánková; Irena Benadová
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Paní Irena Benadová byla dne 17.6.2013 zvolena předsedkyní školské rady s mandátem na tři
roky. Další řádné volby proběhnou v dubnu roku 2016.

Školská rada velice úzce spolupracuje s ředitelkou školy při řešení všech provozních
problémů a koncepčních otázek týkajících se školy a jejího rozvoje.

6. Charakteristika školy - specializace, rozšířená výuka, zaměření:
- edukativně stimulační skupiny zaměřené na ulehčení přechodu z MŠ na ZŠ
- zajištění odborné logopedické péče od ledna 2013 (speciální pedagog se zaměřením na
logopedii)
- pro žáky integrované a se SPU možnost navštěvovat Dyslektický kroužek vedený
speciálními pedagogy
- velké množství zájmových kroužků a volnočasových aktivit včetně kroužků ve školním
klubu i školy
- zaměření výuky na 2. stupni:
a) výuka informatiky a výpočetní techniky v 5. a 6. ročníku jako povinného a v 7.-9.
ročníku jako volitelného předmětu ve vybavené učebně informatiky
b) výuka přírodních věd – přírodovědná praktika jako volitelný předmět v 7.-9. ročníku,
posílení přírodovědných předmětů v učebním plánu o 6
disponibilních hodin
c) v rámci volitelných předmětů v 9. ročníku Seminář z českého jazyka a matematiky
(příprava na přijímací zkoušky na SŠ)
d) v rámci volitelných předmětů nově nabízena Estetická výchova v 7.-9.ročníku
(dramatická výchova, výtvarné techniky, hudba)

II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ

1. Druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje:
Základní škola (1. a 2. stupeň)
Mateřská škola
Školní družina
Školní klub
Školní kuchyně s jídelnou

1.stupeň
2.stupeň

Počet
tříd

Počet
ročníků

Počet
žáků

Průměrný
počet
žáků na třídu

Kapacita

6

5

106

17,66

-

5

4

117

23,4

-

5

Celkem

11

9

223

20,27

380

Celkový počet žáků zapsaných do 1.ročníku: 23, z toho dle rozhodnutí ŘŠ povoleny
3 odklady školní docházky.

2. Školní vzdělávací program
Název vzdělávacích programů Číslo jednací

Ročník

ŠVP ZŠ a MŠ Vranovice

1.- 9. ročník

676/2007

JINÉ SPECIALIZACE, ZAMĚŘENÍ:
ESS (eduk. stimulační skupiny) - úzká spolupráce MŠ a ZŠ
Výuka AJ v MŠ - kroužek
LOGOPEDICKÁ PÉČE pro děti v MŠ - nápravy poruch výslovnosti
SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ PÉČE pro žáky 1.- 9. ročníku - nápravy poruch SPU
ZAMĚŘENÍ NA VÝUKU ICT pro žáky 5.- 9. ročníku - výuka informatiky
ZAMĚŘENÍ NA VÝUKU 2.CIZÍHO JAZYKA pro žáky 7.- 9. ročníku - výuka německého jazyka
ZAMĚŘENÍ NA EVVO A PŘÍRODNÍ VĚDY - volitelný předmět Přírodovědná praktika pro žáky 7.
- 9. ročníku, posílení výuky o 6 disponibilních hodin přírodovědných předmětů v učebním plánu
ŠPP - Školní poradenské pracoviště - výchovného poradce, kariérového poradce, metodika prevence
rizikového chování žáků
ŠVP ZŠ a MŠ Vranovice

3. Mateřská škola – součást základní školy
MŠ
Celkem

Počet oddělení
4

Počet dětí
87

Počet učitelek
5

Kapacita
90

Školní vzdělávací program MŠ : „OBJEVUJEME SVĚT PRO ZDRAVÝ ŽIVOT“

4. Školní družina - součást základní školy

ŠD
Celkem

Počet oddělení
2

Počet dětí
60

Počet
vychovatelů
2

Kapacita
60

Školní vzdělávací program (ŠVP ŠD)

5. Školní klub – součást školy
MŠ

Počet kroužků

Počet dětí

Počet

Kapacita

6

Celkem

11

85

vychovatelů
7

neuvádí se

4. Celková kapacita školy a jejích součástí
1. Základní škola: 380 žáků (naplněnost 58,68 %)
2. Školní družina: 60 žáků (naplněnost 100 %)
3. Mateřská škola: 87 žáků (naplněnost 96,66%)
4. Školní klub: 85 žáků

III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ČINNOSTI ŠKOLY
1. Personální obsazení
1. stupeň
Jméno učitele
Mgr. Hnízdová Eva
Mgr. Lásková Yveta
Mgr. Machová Irena
Mgr. Stejskalová Petra
Mgr. Sedláčková Jana
Mgr. Nečasová Romana
Mgr. Pokorná Hana

aprobace
Rj, 1.st.
1.st.
1.st., Aj
1.st.
1.st. Vv, Tv, D, Z
1.st. Aj, Vv, Tv
1.st., TV

třídnictví + učí
1.A
2.A
2.B
3.A
4.A

aprobace, učí
M-F; Tv, Inf, Pč
Č-Ov; Aj, D, Inf
Bi-Vv, TV
D-Z, TV, PČ
M-Ch; Aj, Nj, Pč-elektro,
metodik prevence
ZŘ, M-Z
Nj-Hv; D, Inf.
Čj-Ov; Aj, Tv, Inf.
Ov-Rj; Volba povolání,
výchovné poradenství; Nj, D

třídnictví
6.A
7.A
8.A
8.B
9.A

5.A

ŘŠ

2 . stupeň
Jméno učitele
Mgr. Odložilíková Svatava
Mgr. Kovaříková Ludmila
Mgr. Lastomirská Andrea
Mgr. Dostalík Ondřej
Mgr. Masaříková Jana
Mgr. Beňušová Blanka
Mgr. Pantáková Pavla
Mgr. Rubášová Alena
Mgr. Říhovská Zdeňka
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Mgr. Šlajchrt Jan

Čj a lit.; Aj, Inf., D, Ov,..

MŠ
Jméno učitelky
Galbavá Monika, DiS
Hladíková Hana
Říhová Drahomíra
Stulíková Naděžda
Šturmová Iveta

zařazení
Vedoucí učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka

Školní družina
Jméno
Kneblová Dagmar
Zedníčková Zuzana

funkce
vychovatelka
vychovatelka

Školní klub
Název

Vychovatel(ka)

Ročníky

Literární

Kovaříková

6. - 9.

Nj pro začátečníky

Pantáková

6. - 9.

Sboreček

Pantáková

2. - 9.

Klávesy

Pantáková

4. - 6.

Přehazovaná

Lastomirská

4. - 6.

Přehazovaná

Lastomirská

7. - 9.

Přehazovaná

Lastomirská

7. - 9.

Florbal

Dostalík

6. - 9.

Angličtina

Rubášová

4. - 5.

Taneční

Čápová

1. - 9.

Country

Zlámalová

1. - 9.

třída
Kuřátka
Žabičky
Koťátka
Káčátka
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Kroužky organizované školou
Název kroužku
Dyslektický 1.stupně
Dyslektický 2.stupně
Přírodovědný základ
Cvičení z matematiky

Vedoucí
Mgr.Hnízdová
Mgr.Sedláčková
Mgr.Masaříková
Mgr.Odložilíková

Počet žáků
9
11
16
15

2. Údaje o pracovnících školy (fyzický počet /přepočtený počet)
1. Odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb.
%
Celkový počet pedagogických pracovníků
z toho odborně kvalifikovaných

Fyzický/Přepočtený
24/23,89
24/23,89

100
100

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0

3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili na školu: 0
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 0
5. Nepedagogičtí pracovníci – počet: 11
6. Věkové složení učitelů

Učitelé
Věk
do 35 let
35-50 let
51 a více
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená
7. Romský asistent : ne

Muži
2

2
Jiný asistent :

Ženy
5
13
1
1
20
2
ano – 2 pedagogičtí
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IV. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE,
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

1. Rozhodnutí ředitele školy
Počet
rozhodnutí
3
0

Odklad povinné školní docházky-oznámení
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Jiné:
- o přijetí do MŠ
- o nepřijetí do MŠ
- o přijetí nového žáka
- o osvobození z TV

Počet odvolání
0
0

20
11
10 ZŠ + 1 MŠ
4

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2013/14 :

0
0
0

20 + 3 odklady

2. Údaje o přijímacím řízení na střední školy

Počty přijatých žáků

4-leté
studium
2

Gymnázia
6-leté
studium
0

8-leté
studium
1

SOŠ

SOU

17
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1.kolo přijímacího řízení – přijato 27 žáků
2.kolo přijímacího řízení – přijati3 žáci
Úspěchy v přijímacím řízení:
Daniel Fries – 1.místo – gymnázium Křenová Brno
3.místo – gymnázium kpt.Jaroše, Brno
Pavel Goliáš – 10.místo-OA, SOŠ a VOŠ Kotlářská, Brno
Kristýna Sedláčková – 11.místo – SŠ zdravotnická Merhautova, Brno
Valerie Vondráková – SŠ cestovního ruchu Retz

3. Počet absolventů ZŠ
Ročník
9. ročník
8.ročník
5.ročník

Počet žáků
28
1
1

%
100
4
5

10
Celkem

30

13,45

4. Přestupy žáků mezi ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: v 1.pololetí odešel 1 žák - stěhování
v 2.pololetí neodešel nikdo
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: k 1.9. přišli na školu – 14 žáků
Důvody: Změna bydliště, přestup z jiné školy, vlastní rozhodnutí, spádová škola

V. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň

6.
7.
8.
9.
Celkem za II.
stupeň
Celkem
za školu

Počet
žáků
26
28
16
16
20
106
29
24
36
28
117
223

Prospělo s
vyznamenáním
25
25
14
9
12
85
9
5
7
7
28
113

Prospělo
1
3
2
7
8
21
20
17
28
21
86
107

Neprospělo
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
3
3

2. Testování žáků
Testování SCIO 4. a 8.ročníku – březen 2013
4.ročník – Čtenář – percentil 45
8.ročník - Dovednosti pro život – průměrný percentil 45
Národní srovnávací zkoušky – Čj, M, Aj (5.+9. ročník) – květen 2013
5.ročník
Anglický jazyk
Průměrná úspěšnost žáků školy je 87%.
Český jazyk
Průměrná úspěšnost žáků školy je 72%.
Matematika
Průměrná úspěšnost žáků školy je 61%.
9.ročník
Anglický jazyk

Opakuje
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
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Průměrná úspěšnost žáků školy je 69%.
Německý jazyk
Průměrná úspěšnost žáků školy je 75%.
Český jazyk
Průměrná úspěšnost žáků školy je 78%.
Matematika
Průměrná úspěšnost žáků školy je 64%.

3. Snížený stupeň z chování
Stupeň chování
2
3

Počet
1
1

% z počtu všech žáků školy
0,448
0,448

4. Celkový počet neomluvených hodin
Celkový počet neomluvených hodin na škole:
Průměr na jednoho žáka:

9 hodin
0,04 hodin

5. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
(ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14) - 0 žáků

6. Poradenské služby ve škole
a) počty pracovníků školy
výchovný poradce
školní metodik prevence

fyzický počet
1
1

kvalifikace, specializace
učitelka Ov-Rj
učitelka M-Ch

dosažené vzdělání
VŠ
VŠ

b) věková struktura
výchovný poradce
školní metodik prevence

do 35let
-

35 – 50 let
1

50 let–důch. věk/z toho důchodci
1/0
-

c) další vzdělávání poradenských pracovníků
Školní metodik prevence – studium koordinátorů prevence při DDM Strážnice
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d) individuální integrace
Ročník
6.
4.,2.

Typ postižení
Lehké mentální
Vývojové poruchy chování

Počet žáků
1
2

e) skupinová integrace
Typ postižení
-

Ročník
-

Počet žáků
-

Integrace dětí
-

Pro všechny integrované žáky byl vypracován individuální vzdělávací plán na základě
doporučení PPP Brno, resp. SPC Ibsenova, ve spolupráci s třídními učiteli, rodiči,
výchovnou poradkyní, ředitelkou školy a konzultantkou–speciální pedagožkou z PPP
Brno a z SPC Ibsenova.

-

Dva žáci jsou integrováni s asistentem

-

Pro žáky s dyslexií, dysortografií a s dysgrafií je organizovaná skupinová reedukace
v dyslektickém kroužku pod vedením speciálních pedagogů.

-

Logopedická péče byla zavedena v lednu v MŠ pod vedením speciální pedagožky –
logopedky Mgr.Petry Silenkové. Navštěvuje ji celkem 15.

-

Pro integrované žáky i ostatní žáky se SVP byly využívány pomůcky kompenzačního
charakteru včetně výukových programů na počítačích.

-

Škola spolupracuje s odborníky z PPP Brno, pracoviště Židlochovice, Mgr. Stanislavou
Špondrovou a z SPC Ibsenova s Boženou Doleželovou.

-

Veškerá problematika integrovaných žáků byla na úrovni školy komunikována mezi
všemi zainteresovanými stranami – TU a další pedagogové konzultovali dle potřeby
mezi s sebou, s vedením školy a se ŠPP.

-

Integrovaní žáci i ostatní žáci se SVP jsou hodnoceni v souladu s platnou legislativou
MŠMT a bylo přihlíženo k typu zdravotního postižení.

-

Žáků se SVP bylo ke dni 31.1.2013 na 1. stupni 11 (včetně 2 integrovaných žáků), na 2.
stupni 39 (včetně 1 integrované žákyně), celkový počet činí 50 žáků se SVP, což je
23,58 % všech žáků školy.

7. Činnost ŠPP ve školním roce 2012/2013
Tým školního poradenského pracoviště ve školním roce 2012/2013 tvořily:

13
Mgr. Zdeňka Říhovská – výchovná poradkyně
Mgr. Jana Masaříková - metodička prevence
Mgr. Eva Hnízdová – speciální pedagožka
Mgr. Jana Sedláčková – speciální pedagožka

Činnost školního poradenského pracoviště se ve školním roce 2012/2013
soustředila především na tyto oblasti:










Spolupráce školního metodika prevence a výchovného poradce se žáky, třídními
kolektivy, učiteli a rodiči
prevence školní neúspěšnosti
péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o žáky s neprospěchem a žáky
nadané
odborná a metodická pomoc učitelům
poradenství v oblasti volby povolání
diagnosticko-poradenská činnost
minimální preventivní program, sledování rizik vzniku a projevů sociálně
patologických jevů a jejich řešení
zlepšování komunikace a spolupráce mezi školou a rodiči
spolupráce s ostatními institucemi

NÁPLŇ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE
Oblast práce se žáky a jejich rodiči
Kariérové poradenství:




základní šetření k volbě povolání u žáků a individuální poradenství v této oblasti
organizace schůzky zástupců SŠ s vycházejícími žáky a jejich zákonnými zástupci
zajišťování skupinových návštěv žáků na Úřadu práce, organizace podávání přihlášek
na SŠ

Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:





metodická pomoc pro individuálně integrované žáky
kontrola a evidence IVP u integrovaných žáků
zajišťování a zprostředkování spisové dokumentace (vstupní a průběžné) žáků se SVP
péče o žáky nadané a o žáky s neprospěchem

Oblast spolupráce s třídními učiteli:





poskytování odborných informací z oblasti kariérového poradenství
metodická pomoc ostatním vyučujícím
pomoc při řešení problémů s absencí
práce ve výchovné komisi
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Spolupráce s dalšími institucemi:
koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými
zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, úřad
práce, speciálně pedagogické centrum apod.)

NÁPLŇ PRÁCE ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE










tvorba a realizace minimálního preventivního programu - sledování rizik vzniku a
projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí,
agresivity a dalších sociálně patologických jevů
monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika
poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně
patologických jevů
koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími
odborníky
spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků
poskytování informačních a metodických materiálů
aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

NÁPLŇ PRÁCE SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ



práce v doučovacích kroužcích
zajištění speciálních pomůcek a textů

Statistika ŠPP ve školním roce 2012/2013
Na vyšetření pro výukové a výchovné problémy odesláno38 žáků, z toho nově 12 žáků.
Výchovné komise: 9
1.stupeň – 4
2.stupeň – 5
Další jednání s rodiči: 31
vých. a výukové problémy: 7
IVP,integrace: 6
plán osobního rozvoje: 7
volba povolání: 11
Jednání učitelů s rodiči mimo rámec třídních schůzek a hovorových hodin – řešení problémů:
17x
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Vypracování minimálního preventivního programu školy
- návrh minimálního preventivního programu vypracován metodičkou prevence
Mgr. Janou Masaříkovou
- zahrnut do plánu školního poradenského pracoviště
Začlenění minimálního preventivního programu do výchovně vzdělávacího programu školy
- je součástí souboru materiálů plánu práce školy na školní rok 2012/13
- preventivní aktivity obsahují časově tematické plány jednotlivých předmětů v návaznosti
na školní vzdělávací program, zejména prvouka, přírodověda a vlastivěda na 1. stupni,
výchova k občanství, výchova ke zdraví a přírodopis na 2. stupni
- je součástí výchovné práce třídních učitelů v tzv. třídnických hodinách, na výletech,
školách v přírodě a jiných mimoškolních akcích.
Priority prevence
- drogové závislosti, především alkoholismus a kouření
- záškoláctví
- šikanování
- vandalismus a sprejerství
- virtuální drogy (počítač, televize, video)
- multikulturní problematika (prevence rasismu a xenofobie)
Spolupráce s rodiči
- prostřednictvím třídních učitelů a jejich informací na třídních schůzkách
- poskytování poradenských služeb školním poradenským pracovištěm
Podpora vedení školy
- vytváří podmínky pro realizaci minimálního preventivního programu
- umožňuje soustavné odborné vzdělávání ŠMP, výchovného poradce a ostatních
pedagogických pracovníků
- v rámci pedagogických porad vytváří prostor pro informování učitelů
- zajišťuje vybavení školy metodickými pomůckami a dalšími materiály pro realizaci
prevence
- spolupracuje s výchovným poradcem, metodikem prevence při
řešení problémových situací
- společně s ŠMP sleduje efektivitu jednotlivých preventivních aktivit a pravidelně je
vyhodnocuje, podílí se na vypracování Strategického plánu prevence školy

Hodnocení minimálního preventivního programu
ZPRACOVÁNO PODLE METODICKÉHO POKYNU MŠMT Č.J. 14514/2000-51

Minimální preventivní program pro školní rok 2012/13 byl zpracován v návaznosti na MPP
předcházejících let. Vycházel z pokynu MŠMT, č. j.: 1454/2000-51, který do prevence
rizikového chování zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální
dogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci,
antisemitismus.
MPP byl zaměřen na utváření postojů ke zdravému životnímu stylu, podporu zdraví a zvýšení
odolnosti vůči projevům rizikového chování. Tato problematika je zařazena do učebních
plánů všech předmětů v jednotlivých ročnících. Na ni navazuje široká nabídka pravidelně
realizovaných akcí primární prevence a volnočasových aktivit. Ve volném čase mají mladší
žáci možnost navštěvovat školní klub.
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Žáci se během školního roku zapojili do naukových i sportovních soutěží, ve kterých letos
dosáhli pěkných výsledků.
Metodička prevence (MP) sestavila ve spolupráci s ředitelkou školy Preventivní strategii
školy na období 2013 – 2018.
Ve školním roce 2012/2013 se uskutečnilo dotazníkové šetření mezi žáky nižšího i vyššího
stupně. Výsledky se promítnou do práce s třídními kolektivy v dalších letech. MP zahájila
v letošním roce dvouleté specializační studium.
Třídní učitelé každý měsíc informovali písemnou formou MP o situaci ve třídách. Ze
získaných informací vyplývá, že se ve škole objevují spíše jednotlivci, než kolektivy,
s opakovaným rizikovým chováním. Projevy se zvýraznily na nižším stupni, což potvrzuje
všeobecnou tendenci posledních let. Třídní učitelé využívali ke spolupráci PPP Sládkova
v Brně. Programy si vyzkoušela třída 8. B (Klima třídy) a 6. A (Třída jako tým). V 6. A bylo
provedeno sociometrické šetření, které zmapovalo vztahy mezi spolužáky. Tato třída se
v závěru školního roku účastnila dvoudenního programu s odborníky na vedení
volnočasových aktivit z SVČ Ivančice. Speciální pobytový program s aktivitami využila i
třída 9. A.
Během školního roku se třídy účastnily akcí speciální prevence:
- Prevence kouření (2. a 3. roč., Podané ruce)
- Malý cyklista (5. roč.)
- Láska ano, děti ještě ne! (9. roč., lékař)
- První pomoc (8. roč., FN Bohunice)
- Hasiči Vranovice (2., 6. roč.)
Děti zažily užitečné aktivity v rámci enviromentální výchovy, např.:
- Projekt Les ve škole
- Lipka Brno (2 programy)
- Ekocentrum ve Velkých Pavlovicích
- Dravci Rajhrad
- Ekoateliér
- Pet Art dílna
Úspěšný byl i sběr papíru a projektové dny Velikonoční dílna a Den Země.
Škola uspořádala pro rodiče a děti vycházky do okolí, malé děti předvedly divadlo pro rodiče,
probíhaly edukativně stimulační skupiny pro budoucí prvňáčky. Tradičně proběhly akce ve
spolupráci s knihovnou ve Vranovicích, Den matek, Vranovické jaro, Den otevřených dveří,
atd.
Žáci se účastnili představení v divadle, skupiny Pernštejni,, navštívili pavilon Anthropos,
MZM expozice mineralogie, vykopávky v Mikulčicích, atd.
Škola pravidelně poskytovala informace rodičům a veřejnosti prostřednictvím webových
stránek školy, Vranovického občasníku, plenárního zasedání SRPDŠ, hovorových hodin,
třídních schůzek a individuálních konzultací.
Ve školním roce 2012/2013 jsme ve škole neřešili problém konzumace alkoholu, objevilo se
kouření ve škole. Při plnění MPP jsme nespolupracovali s mezinárodními organizacemi.
V příštím školním roce chceme uskutečňovat aktivity, které povedou k utváření zdravých
vztahů mezi spolužáky a tím předcházet rizikovému chování ve škole.
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VII. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
2012
18.9. + 25.9.
seminář „Šikovné ručičky“
Mgr.Dostalík
25.9.
školení metodika prevence
Mgr.Masaříková
4.10.
workshop o odpadech
Mgr.Lastomirská
9.10.
školení - archivnictví
Mgr.Beňušová
9.10.
seminář- úspory energie
Mgr.Sedláčková
17.10.
seminář – moderní trendy rozvoje chemie
Mgr.Masaříková
1.11.
výchovné poradenství
Mgr.Říhovská
15.11.
metodika prevence
Mgr.Masaříková
16.-18.11
6.setkání Rady starších
Mgr.Kovaříková
21.11.
seminář – využití odpadu ve výtvarné výchově
Mgr.Lastomirská
6.12. + 10.12.
čtenářská gramotnost
10 pedagogů
13.12.
školení – elektronické čtečky
Mgr.Kovaříková
14. – 15.12.
studium metodika prevence
Mgr.Masaříková
Celkem:
13 seminářů, proškoleno 22 pedagogů

2013
9.1.
školení – Novely právních předpisů
Mgr.Pokorná
10.1.
pracovní seminář – webové stránky
12 pedagogů školy
10.1. + 17.1.
školení ICT
Mgr. Sedláčková, Nečasová
15.1.
práce s fotografií
Mgr. Lastomirská, Pantáková
22.1.
školení DRUMBEN
Mgr.Pantáková
24. – 25.1.
studium metodika prevence
Mgr.Masaříková
28.1., 7.2., 14.2.,21.2.,školení – edukativně stimulační skupiny
Mgr.Sedláčková,
27.2.
Mgr.Nečasová
30.1., 6.2.
školení Word 2010 pro pokr.
Mgr.Beňušová
6.2., 20.2.
školení Geogebra
Mgr.Masaříková
Mgr.Odložilíková
8.4.
školení cizí jazyky Mgr.Šlajchrt, Rubášová, Pantáková, Nečasová
17.4.
seminář ke změnám v ŠVP
Mgr.H.Pokorná
22.4.
Tvorba materiálu pro žáky s SPU
Mgr.Sedláčková
13.5.
Úprava ŠVP
Mgr.Sedláčková
28.5.
seminář „Dítě s ADHD“
Mgr.E.Hnízdová
23.5.
„Pohádka nás učí“ – seminář AJ
Mgr.Machová
30.5.
interaktivní učebnice
Mgr.Sedláčková, Nečasová
5.6.
seminář „Třídnická hodina“
Mgr.Lastomirská
12.6.
seminář „Interaktivita ve výuce 1.roč.“
Mgr.Sedláčková,
Mgr.Nečasová
22.6.
seminář pro začínající ředitele
Mgr.Pokorná
Celkem:
18 školení, proškoleno 38 pedagogů
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VIII. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
1. Mimoškolní a volnočasové aktivity
a) Pravidelná činnost Školního parlamentu
V ŠP pracují volení zástupci 6. – 9. ročníku pod vedením p. uč. Pantákové
b) Akce Školního parlamentu -zajišťoval
- Mikulášskou nadílku, spolupracoval při pořádání školní pěvecké soutěže
c) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy – kroužky
1. kroužky zajišťované školním klubem:
Název

Vyučující

Ročníky

Počet
hodin

Den,čas

počet

Literární

Kovaříková

6. - 9.

1

středa 14:05

8

Nj pro začátečníky

Pantáková

6. - 9.

1

po 13:50 - 14:45

11

Sboreček

Pantáková

2. - 9.

1

čt 14:00 - 14:45

10

Přehazovaná

Lastomirská

8. - 9.

1

st 14:00-15:00

8

Přehazovaná

Lastomirská

6. - 7.

1

st 15:00-16:00

15

Florbal

Dostalík

6. - 9.

1

út 15:05 - 16:00

9

Taneční

Čápová

1. - 9.

4

po 17:00-19:00
st 16:00-18:00

11

Country

Zlámalová

1. - 9.

3

pá 16:00-18:00

13

Angličtina

Rubášová

4. - 5.

1

středa 12:30

9

Klávesy

Pantáková

3. - 6.

1

po 12:30 - 13:15

9

2. kroužky zajišťované školou

Název

Vyučující

Ročníky

Počet
hodin

Den,čas

počet

Cvičení z M

Odložilíková

6.

1

pondělí 13:20

15

Přírodovědný základ

Masaříková

8.

1

pondělí 13:45

8

19

Přírodovědný základ

Masaříková

9.

1

2. Aktivity 1. stupně
1.pololetí
1. A
6.9.
18.9.
19.12.
20.12.
16.1.
24.1.

třídní schůzka
dopravní výchova
vánoční besídka
výstava betlémů – Žabčice
návštěva žáčků MŠ v 1.A
Devatero pohádek – divadlo pro MŠ

18.9.
3.10.
7.11.
2.12.
od 5.12
19.12.
21.12.
10.1.
24.1.

2. A
dopravní výchova
SRPDŠ + třídní schůzka
program Prevence kouření, organizace Podané ruce
rozsvěcení vánočního stromu
plavání – 10 lekcí
vánoční besídka pro rodiče
vánoční koledování
žáci hrají divadlo pro MŠ
Devatero pohádek – divadlo pro MŠ

18.9.
3.10.
7.11.
2.12.
od 5.12
20.12.
21.12.
10.1.
24.1.

2. B
dopravní výchova
SRPDŠ + třídní schůzka
program Prevence kouření, organizace Podané ruce
rozsvěcení vánočního stromu
plavání – 10 lekcí
předvánoční pohádka pro rodiče
vánoční koledování
žáci hrají divadlo pro MŠ
Devatero pohádek – divadlo pro MŠ

18.9.
31.10.
7.11.
2.12.
od 5.12
20.12.
21.12.

3. A
dopravní výchova
třídní schůzka
program Prevence kouření, organizace Podané ruce
rozsvěcení vánočního stromu
plavání – 10 lekcí
Putování do Betléma pro rodiče
vánoční koledování

18.9.
2.10.
3.10.
12.11.

4. A
dopravní výchova
Dravci - Rajhrad
SRPDŠ + třídní schůzka
divadlo Polárka „Robinson Crusoe“, Brno

středa 13:45

8

20
29.11.
2.12.
12.12.
13.12.
18.12.
24.1.
29.1.

výukový program „Gotika – život rytířů za vlády Lucemburků“ (Pernštejni)
rozsvěcení vánočního stromu
program „Zdraví 5“
vánoční dílna pro děti a rodiče
program 20 let s dětským muzeem, Brno
výukový program „Husité“ (Pernštejni)
environmentální škola LIPKA Brno (Babka bylinkářka + Ovečka)

18.9.
29.9.
1.10.
3.10.
12.11.
29.11.
2.12.
6.12.
12.12.
20.12.
24.1.
29.1.

5. A
dopravní výchova
ukončení cyklistické sezony
Dravci - Rajhrad
SRPDŠ + třídní schůzka
divadlo Polárka „Robinson Crusoe“, Brno
výukový program „Gotika – život rytířů za vlády Lucemburků“ (Pernštejni)
rozsvěcení vánočního stromu
vědomostní olympiáda
program „Zdraví 5“
Exploratorium , Brno „Putování za Sluncem“
výukový program „Husité“ (Pernštejni)
environmentální škola LIPKA Brno (Babka bylinkářka + Ovečka)

2. pololetí

1. A
19. 2.
15. 3.
26. 4.
4. 6.
13. 6.
18. 6.

recitační soutěž
kino Velké Němčice „Rebelka“
návštěva knihovny
„Celé Česko čte dětem“
Školní výlet – Žabčice, Hrušovany u Brna
Pasování žáčků na čtenáře

do 27. 2.
19. 2.
15. 3.
22. 3.
15. 4.
25. 4.
26. 4.
30. 4.
22. 5.
30. 5.
4. 6.
11. 6.
14. 6.

2. A
plavání – 10 lekcí (od 2. 12. 2012)
recitační soutěž
kino Velké Němčice „Rebelka“
Matematický klokan
program v Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích
Merlinovy hry v Excalibur City
návštěva knihovny
preventivní program na Hasičce Vranovice
Pohádkové dopoledne pro děti z MŠ
odpoledne s pohádkou
„Celé Česko čte dětem“
Exkurze do kravína Žabčice
Školní výlet – ZOO Olomouc, Lanáček
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do 27. 2.
22. 2.
15. 3.
22. 3.
15. 4.
25. 4.
26. 4.
30. 4.
22. 5.
30. 5.
4. 6.
11. 6.
14. 6.

do 27. 2.
19. 2.
19. 2.
15. 3.
22. 3.
15. 4.
24. 4.
25. 4.
13. 5.
22. 5.
4. 6.
11. 6.
14. 6.
19. 2.
20. 2.
5. 3., 15. 3.
22. 3.
22. 4.
24. 4.
26. 4.
4. 6.
5. 6.
11. 6.
20. 6.

2. B
plavání – 10 lekcí (od 2. 12. 2012)
Den domácích mazlíčků
kino Velké Němčice „Rebelka“
Matematický klokan
program v Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích
Merlinovy hry v Excalibur City
návštěva knihovny
preventivní program na Hasičce Vranovice
Pohádkové dopoledne pro děti z MŠ
odpoledne s pohádkou
„Celé Česko čte dětem“
Exkurze do kravína Žabčice
Školní výlet – ZOO Olomouc, Lanáček

3. A
plavání – 10 lekcí (od 2. 12. 2012)
recitační soutěž
recitační soutěž
kino Velké Němčice „Rebelka“
Matematický klokan
program v Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích
návštěva knihovny
Merlinovy hry v Excalibur City
pohádky Eduarda Petišky – vystoupení pro rodiče
Pohádkové dopoledne pro děti z MŠ
„Celé Česko čte dětem“
Exkurze do kravína Žabčice
Školní výlet – ZOO Olomouc, Lanáček
4. A
recitační soutěž
Anthropos Brno
projekt „Les ve škole“
Matematický klokan
Dopravní výchova – hřiště v Miroslavi
návštěva knihovny
program „Velká včelí tajemství“
„Celé Česko čte dětem“
Divadlo Radost – „Pepek námořník“
Školní výlet – Punkevní jeskyně, Blansko
Botanická zahrada + Arboretum, Brno

5. A
19. 2.
5. 3., 15. 3.

recitační soutěž
projekt „Les ve škole“
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12. 3.
22. 3.
18. 4.
22. 4.
24. 4.
26. 4.
6. 5.
4. 6.
5. 6.
13. 6.
20. 6.

Anthropos Brno
Matematický klokan
školní kolo dopravní soutěže (testy) „Malý cyklista“
Dopravní výchova – hřiště v Miroslavi
návštěva knihovny
program „Velká včelí tajemství“
oblastní kolo dopravní soutěže v Pohořelicích
„Celé Česko čte dětem“
Divadlo Radost – „Pepek námořník“
Školní výlet – Pernštejn
Botanická zahrada + Arboretum, Brno

3. Aktivity 2. stupně
1.pololetí
3.10.
8.10.
29.11.
24.1.

6. A
SRPDŠ + třídní schůzka
„Třída jako tým“, poradenské centrum Sládkova Brno
výukový program „Gotika – život rytířů za vlády Lucemburků“ (Pernštejni)
výukový program „Husité“ (Pernštejni)
7. A

3.10.
29.11.
24.1.

SRPDŠ + třídní schůzka
výukový program „Gotika – život rytířů za vlády Lucemburků“ (Pernštejni)
výukový program „Husité“ (Pernštejni)

3.10.
13.11.
29.11.
13.12.
24.1.

8. A
SRPDŠ + třídní schůzka
Bojiště Slavkov – Mohyla Míru
výukový program „Gotika – život rytířů za vlády Lucemburků“ (Pernštejni)
vánoční výstava Rajhrad
výukový program „Husité“ (Pernštejni)

3.10.
13.11.
29.11.
4.12.
13.12.
24.1.

8. B
SRPDŠ + třídní schůzka
Bojiště Slavkov – Mohyla Míru
výukový program „Gotika – život rytířů za vlády Lucemburků“ (Pernštejni)
exkurze SPŠ elektrotechnická, Trnkova, Brno
vánoční výstava Rajhrad
výukový program „Husité“ (Pernštejni)

11.9.
18.9.
3.10.
5.11.
12.11.

9. A
Mezinárodní strojírenský veletrh Brno, 12 žáků
Úřad práce, Brno
SRPDŠ + třídní schůzka
beseda „Láska ano, děti ne“, Brno
prezentace SŠ Břeclav pro žáky 9.ročníku
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4.12.

schůzka žáků a jejich rodičů se zástupci středních škol

29.9.
2. – 4. 11.
12.11.
2.12.
15.11.
11.12.
11.12.
21.12.
24.1.

Další (společné) akce:
ukončení cyklistické sezony - Sboreček
Country – víkendová přehlídková akce Břeclav
turnaj ve florbale, Pohořelice – žáci 6. – 9. ročníku
rozsvěcení vánočního stromu
1. zasedání školního parlamentu
soutěž ve šplhu, Židlochovice – žáci 6. – 9. ročníku
2. zasedání školního parlamentu
vánoční koncert v kostele – Sboreček; 1. – 9. Třída
beseda pro rodiče budoucích prvňáčků

2.pololetí
5. 2.
21. 2.
7. 2.
22. 3.
29. 4.
24. 5.
30. 5.
5. 6. – 6. 6.
7. 6.

6. A
školní kolo Pythagoriády
školní kolo zeměpisné olympiády
školní kolo biologické olympiády
Matematický klokan
preventivní program „Klima třídy“
preventivní program „Klima třídy“ – vyhodnocení
Exkurze Mikulčice
Školní výlet – Ivančice
preventivní program na Hasičce Vranovice

8. 2.
21. 2.
22. 3.
28. 5.
30. 5.

7. A
školní kolo Pythagoriády
školní kolo zeměpisné olympiády
Matematický klokan
Školní výlet – Brněnská přehrada
Exkurze Mikulčice

5. 2.
7. 2.
21. 2.
22. 3.
15. 4.
6. 6. – 7. 6.

8. A
školní kolo Pythagoriády
program Šikovné ručičky
školní kolo zeměpisné olympiády
Matematický klokan
Exkurze – Bohunice, program 1. pomoc
Školní výlet – Adršpašské skály

5. 2.

školní kolo Pythagoriády

8. B
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7. 2.
21. 2.
26. 2.
22. 3.
15. 4.
17. 5.
23. 5.

program Šikovné ručičky
školní kolo zeměpisné olympiády
preventivní program „Klima třídy“
Matematický klokan
Exkurze – Bohunice, program 1. pomoc
Školní výlet - Praha
Školní výlet - Pernštejn

7. 2.
21. 2.
26. 2.
6. 3.
22. 3.
3. 6. – 4. 6.

9. A
program Šikovné ručičky
školní kolo zeměpisné olympiády
Moravské muzeum Brno, mineralogie
Digital Learning Day
Matematický klokan
Školní výlet - Ivančice

4. Aktivity školní družiny
Září:
vystřihování a vytrhávání z papíru (záložky),
hry s barvou – otisk listů a trav,
turnaj ve stolním fotbálku
Říjen:

práce s přírodninami,
Halloween – výroba strašidel z dýní,
poznávání ovoce a zeleniny podle smyslů,

Listopad: krmení zvěře – vycházka do obory,
výroba vánočních ozdůbek pro vánoční jarmark,
Prosinec: mikulášský perník – pečení a zdobení perníčků,
posezení u vánočního stromečku s koledami – zvyky a tradice,
výroba vánočních a novoročních přání,
Leden:

Únor:

hry na sněhu – sněhové radovánky,
stavby ze sněhu – nejhezčí sněhulák,
turnaj ve stolním hokeji,
valentýnská dílna – výroba dárečků a přáníček,
pozorování stop ve sněhu – péče o zvířata,
výroba masopustních masek,

Březen: rozloučení s ,, Paní zimou“- výroba Moreny a procházka ke Svratce,
zdobení velikonočních kraslic,
Duben:

Den Země – sobotní výlet na Pouzdřanskou step spolu s rodiči,
čarodějnice – práce s textilem a papírem,
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Květen: moje maminka – výroba přáníček a dárečků ke dni matek,
Atletický trojboj – hřiště – soutěž jednotlivců v atletice,
Červen: discoodpoledne – taneční odpoledne ke dni dětí,
rozloučení se školním rokem u táboráku,

5. Aktivity mateřské školy
1. POLOLETÍ
Návštěva ,,Kuřátek“ - sušárna Vranovice
Charitativní sbírka použitého ošacení-občanské sdružení-Diakonie Broumov
Vranovické dýňování
Maňáskové představení- O červené Karkulce
Drakiáda
Objevujeme krásy Vranovic-výprava za skřítky Podzimníčky
Zamykání zahrady – loučení s podzimem
Rozsvěcení vánočního stromu-vystoupení dětí
Do školky přišel Mikuláš
Vánoční posezení s rodiči
Vánoční koncert v kostele
Divadelní představení – Devatero pohádek
Beseda pro rodiče budoucích prvňáčků
2. POLOLETÍ
Divadlo Radost Brno-Tři čuníci nezbedníci
Staráme se o zvířátka v lese- spolupráce s p. hajným Sedláčkem
Zápis do ZŠ
Týden velikonočního tvoření
„Vítání jara „-topení Morany
Jarní brigáda na školní zahradě
Karnevalový rej
Seznámení s dětskou literaturou-návštěva místní knihovny
“Světový den zdraví”(EKOATELIÉR – vytváření z odpadových materiálů)
Vranovické jaro – vystoupení dětí
“Světový den Země” (EKOATELIÉR – výstava na školní zahradě)
Den otevřených dveří v MŠ
“Čarodějnické dopoledne” (v čarodějnickém oblečení)
Zápis do MŠ
Oslava Dne matek
Návštěva hudebního vystoupení žáků ZUŠ v Pohořelicích (předškoláci)
Pohádkové dopoledne s kamarády ze ZŠ
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Sportovní olympiáda na školní zahradě
Výlet do ZOO a Dinoparku ve Vyškově
Den dětí s Míšou
Noční spaní s předškolními dětmi
Slavnostní rozloučení s předškoláky-pohádka+pasování

6. Účast školy v soutěžích
Soutěže 1. stupně
Sportovní soutěže
- okresní kolo v plavání- zúčastnili se Filip Mach a Jakub Richter
- okrskové kolo v kopané Mc Donaldś cup – 3. a 4.místo
Vědomostní soutěže
- matematický klokan – kategorie Cvrček 2.-3.tř. – 39 řešitelů
kategorie Klokánek 4.-5.tř. – 33 řešitelů
- Pythagoriáda 5.roč. – školní kolo - 20 řešitelů, nejúspěšnější
Hovězáková Ludmila
Charvátová Veronika
Petráš Matěj
Jiné soutěže
- dopravní soutěž mladých cyklistů - Veronika Charvátová, Lucie Suchánková, Vojtěch Kříž a
Matěj Petráš (všichni 5.A) vybojovala v okrskovém kole 2. místo
- recitační soutěž – školní kolo
- Vranovický slavík – pěvecká soutěž – školní kolo
- výtvarná soutěž Moje cesta
- soutěž v tvůrčím psaní – Vanesa Řehořová (5.A) – 2.místo
- školní kolo soutěže ve sběru papíru – 1.místo – Bedřich (5.A) – 385 kg, 2.místo Jedlička
(2.B) 329 kg, 3.místo Stejskal (2.A) 229,5kg.
Soutěže 2. stupně
Sportovní soutěže
Florbal – okrskové kolo – 4.místo
Kopaná – O pohár starosty Vranovic – turnaj 4 mužstev
Vědomostní soutěže
Matematická olympiáda – okresní kolo - 6.r. – L.Uchytilová – 21.místo
8.r. – R.Lízal – 20.místo
Biologická olympiáda – okresní kolo – L.Fridrichová – 11.místo
S.Kozlová – 20.místo
Matematický klokan – kategorie Benjamin 6.,7.r.– 24 řešitelů
kategorie Kadet 8.,9.r. – 13 řešitelů
Zeměpisná olympiáda – okresní kolo –
kategorie A – Jan Čeleda – 21.místo
kategorie B - Kryštof Hošpes – 21.místo
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kategorie C – Daniel Fries – 13.místo
Matematická olympiáda – okresní kolo – 9.r. – Daniel Fries – 8.místo, postup do krajského k.
Dějepisná olympiáda – okresní kolo – Marek Mazuch – 5.místo
Daniel Fries – 23.-24.místo
Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo – Daniel Fries – 5.-7.místo
Marek Mazuch – 37.-45.místo
Chemická olympiáda – okresní kolo – Věroslav Průdek – 11.místo
Daniel Fries – 17.místo
Pavel Goliáš – 21.místo
Pythagoriáda – školní kolo – 19 řešitelů (6. a 8.r.)
Jiné soutěže
- školní kolo soutěže ve sběru papíru – 1.místo – Skoupý (7.A) – 402 kg, Klimešová (8.B)
– 109,5kg, Vybíralová (9.A) – 107 kg
- Vranovický slavík – pěvecká soutěž – školní kolo

7. Účast žáků a pedagogů na životě v obci
1. Je již tradicí rozloučení s deváťáky, které se konalo 26.6. v prostorách sálu na radnici. Zde
žáci z rukou místostarosty J.Dofka převzali upomínkové předměty, a to za přítomnosti
všech pozvaných starostů okolních obcí, odkud žáci dojíždějí.
2. Žáci a učitelé naší školy se v prosinci 2012 zúčastnili oslav vánočních svátků pod názvem
Rozsvěcování vánočního stromu. Obzvlášť je třeba vyzdvihnout kulturní vystoupení
našeho pěveckého sboru a dětí MŠ.
3. Žáci a učitelé naší školy se v dubnu2013 zúčastnili oslav jara pod názvem Vranovické
jaro. Obzvlášť je třeba vyzdvihnout kulturní vystoupení našeho pěveckého sboru, obou
tanečních kružků a dětí MŠ.
4. Pro rodiče nových žáků, tedy prvňáků a šesťáků škola uspořádala informativní schůzky,
na kterých rodiče informovala o všech podrobnostech týkajících se přestupu žáků.
5. V rámci zkvalitnění výuky a kariérového poradenství spolupracujeme též se středními
školami, pro vycházející žáky a jejich rodiče jsme připravili prezentaci škol.
6. V souvislosti se změnou poskytovatele školního stravování jsme pro rodiče dětí
zorganizovali besedu se zástupci firmy Scolarest, kde byly vysvětleny a ukázány všechny
novinky, které je čekají od září.
7. Pro všechny zájemce byla uspořádána beseda s ekology o nežádoucím vlivu člověka na
ubývání palem na Jávě. Besedu obohatil p.Dedek o promítání videa a výklad o chráněné
krajinné oblasti Pálava.
8. Ke Dni matek si žáci 1.stupně připravili pásmo „Moje maminka“. Oslava se uskutečnila
v sále Obecního úřadu.
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9. V červnu se v obecní knihovně uskutečnilo tradiční „Pasování na čtenáře“ pro žáky 1.třídy.
10. Tradičně se škola podílí na organizaci Vítání občánků na Obecním souborúřadě, kde se o
kulturní program stará školní pěvecký sbor.
11. Pro rodiče byla v předvánočním čase uspořádána Vánoční dílna. V rámci Vranovického
jara organizována Jarní dílnička.
12. V době jarních prázdnin byl pořádán pro žáky (a jejich rodiče) výlet do brněnské haly
Bongo.
13. Pro veřejnost školní sbor uspořádal 1.ledna novoroční koncert v kostele.

IX. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI

1. Provedené kontroly ze strany České školní inspekce
28.8.2013 byla prověřována :
- informovanost zákonných zástupců o výsledcích vzdělávání
- plnění povinnosti ředitelky školy
- poskytování učebnic a učebních textů
2. Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce:
- opětovné poučení všech vyučujících o informovanosti zákonných zástupců o výsledcích
vzdělávání a jejich prokazatelnosti a o prokazatelném jednání se zákonnými zástupci
týkajících se důležitých skutečností ve výchově a vzdělávání dítěte
- úprava školního řádu
- jednání s výborem SRPDŠ o příspěvcích rodičů
- seznámení ekonomického úseku školy se školským zákonem
3. Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:
a) 12.12. 2012 Veřejnoprávní kontrola na místě
Kontrola pokladní hotovosti a cenin v organizaci, podle ustanovení zákona
č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole
b) 23.10.2012 kontrola KHSJM
Kontrola dodržování hygienických požadavků
c) Kontrola MÚ Pohořelice, odboru obecního živnostenského úřadu
Kontrola ve smyslu zákona č.522/1991 Sb., předmětem plnění povinností
stanovených pro provozování živnosti zákonem č.455/1991

X. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v roce 2012
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I. Úvod
Základní škola a Mateřská škola Vranovice hospodaří jako příspěvková organizace
s vlastní právní subjektivitou od 1. července 1999. Součástí školy je mateřská škola,
školní družina, školní klub a školní jídelna.
Systém zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, vyhláškou 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé
vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sbírky.
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Postup zpracování účetních dat
upravují vnitřní účetní směrnice. Účetní data jsou zpracovávána na PC s využitím
programu P-KOMPLEX od firmy Multisoft-2000, v.o.s. Hustopeče.
Vedle hlavní činnosti provozuje příspěvková organizace doplňkovou činnost, kterou
je stravování cizích strávníků ve školní jídelně, pronájem prostor a prodej učebních
pomůcek a svačinek pro žáky školy.Výnosy a náklady spojené s prováděním prací a služeb
v doplňkové činnosti sleduje organizace v účetnictví odděleně od výnosů a nákladů
činnosti hlavní.

Finanční prostředky organizace získává ze státního rozpočtu prostřednictvím odboru
školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje, od Obce Vranovice a z vlastní doplňkové
činnosti.
II. Finanční prostředky přidělené KÚ JMK Brno
Krajský úřad Jihomoravského kraje přidělil škole finanční prostředky na mzdy, zákonné odvody,
FKSP a ostatní neinvestiční výdaje. V částce ostatní neinvestiční výdaje jsou zahrnuty částky na učebnice,
učební pomůcky, vzdělávání pedagogických pracovníků, odbornou literaturu a ochranné pracovní pomůcky.
Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního
rozpočtu v roce 2012
Ukazatel

B
Neinvestiční dotace- přímé náklady na vzdělávání celkem
(účelový znak 33353)

Poskytnuto
k 31.12.2012
v Kč

Čerpáno
k 31.12.2012
v Kč

1

2

12 073 100,00

12 073 100,00

Platy pedagogů

7 082 400,00

7 082 400,00

Platy nepedagogů

1 698 700,00

1 698 700,00

OPPP pedagogů

61 000,00

61 000,00

OPPP nepedagogů

27 000,00

27 000,00

3 204 000,00

3 204 000,00

V tom:

Ostatní (pojistné+FKSP+ONIV)

Podrobné čerpání částky 3 204 000,00 Kč je rozvedeno v následující tabulce:
Ukazatel
Poskytnuto
k 31.12.2012
v Kč

B
Ostatní (pojistné+FKSP+ONIV)

1
3 204 000,00

Čerpáno
k 31.12.2012
v Kč

2
3 204 000,00
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Z toho čerpáno:
Učebnice

7 549,00

Učební pomůcky

1 782,00

Cestovné

17 863,00

Plavání

19 565,00

Náhrada nemoc

26 758,00

Sociální a zdravotní pojištění

2 992 908,00

4,2 0/00

36 989,90

Tvorba FKSP

88 079,00

Vzdělávání zaměstnanců

4 520,00

Ochranné pracovní pomůcky

7 986,10

III. Projekt EU - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Škola získala účelovou dotaci od MŠMT, sekce řízení Operačního programu EU na projekt v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Dotace byla schválena ve výši
1 233 263,- Kč. Projekt bude probíhat tři roky.
První záloha byla zaslána prostřednictvím zřizovatele v listopadu 2011 ve výši 739 957,80 Kč a do
konce roku 2011 byla čerpána ve výši 0,- Kč. Částka ve výši 739 957,80 Kč byla k 31.12.2011 zaúčtována do
rezervního fondu.
V průběhu roku 2012 bylo z rezervního fondu čerpáno 170 675,- Kč. Podrobné čerpání uvádíme
v následující tabulce:
Účet
501.9500
521.4000
521.4100
527.2200
558.4000
558.4100
Celkem

Název
EU – ostatní spotřeba materiálu
EU – OPPP – manažeři – NP
EU – OPPP – individualizace - PP
EU – Vzdělávání zaměstnanců
EU – Náklady z DDHM
EU – Náklady z DDNM

Náklady-Kč
9 615,00
7 000,00
6 130,00
10 800,00
123 934,00
13 196,00
170 675,00

K 31.12.2012 činil zůstatek této dotace v rezervním fondu částku 569 282,80 Kč.

IV. Prostředky přidělené Obcí Vranovice a jejich čerpání
Zastupitelstvo obce Vranovice schválilo rozpočet pro naši organizaci na rok 2012 ve výši 2 077 800,Kč.
Přehled nákladů a výnosů v hlavní činnosti za rok 2012
Účet
501.1000
501.2000
501.2100

Název
Spotřeba potravin
DDHM do 999,- Kč
ŠK-DDHM do 999,- Kč

Náklady-Kč
904 400,25
2 160,60
45 041,80

Výnosy-Kč
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501.2200
501.2300
501.3000
501.4000
501.6000
501.8000
501.8200
501.9000
501.9200
501.9300
501.9400
501.9600
501.9700
501.9800
502.1100
502.2000
502.3000
502.3100
511.1000
512.1100
512.1400
518.1000
518.1200
518.1500
518.2900
518.3000
518.3200
518.4000
518.4500
518.5000
518.5500
518.5600
518.6000
518.6100
518.7000
518.8000
518.9000
521.1300
521.1500
521.2200
521.2300
524.1300
524.1500
524.2300
524.2500
525.1300
525.1500
527.1300
527.1500
527.2100
527.3000
542.1000
549.5000
549.8000
551.1000
558.1000
558.1200
558.1300

ŠD-13-DDHM do 999,- Kč
ŠD-12-DDHM do 999,- Kč
Čistící prostředky
Kancelářské prostředky
Materiál na opravu a údržbu
Odborná literatura, noviny,časopisy
ŠK-časopisy
Ostatní spotřeba materiálu
ŠD-13-spotřeba materiálu
ŠK-spotřeba materiálu
Maškarní ples-odměny,spotř.mat.
100 let školy – spotř.materiál
ŠD-12-spotřeba materiálu
MŠ-3-edukace – spotřeba materiálu
Energie - zemní plyn
Energie – elektřina
Vodné
Stočné
Opravy a udržování
Cestovné
Cestovné – kroužky
Ostatní služby
Pronájem sportovní haly
Ostatní služby – startovné
Pronájem SK Vranovice
Poštovné
Revize
Účetní poradenství
Aktualizace programů
Zpracování mezd
Údržba systému PC
Servisní služby na kopírku
Poplatky za telefony
Internet
Odvoz odpadu
Odvoz fekálií
Bankovní poplatky
Platy – dovoz obědů,ŠK,MŠ
Platy – rozdělení tříd
OPPP – kroužky
OPPP – edukace
ZSP – dovoz obědů,ŠK,MŠ
ZSP – rozdělení tříd
ZZP – dovoz obědů,ŠK,MŠ
ZZP – rozdělení tříd
4,2 0/00 – dovoz obědů,ŠK,MŠ
4,2 0/00 – rozdělení tříd
Tvorba FKSP–dovoz obědů,ŠK, MŠ
Tvorba FKSP-rozdělení tříd
Vzdělávání zaměstnanců
Lékařské prohlídky zaměstnanců
Jiné pokuty a penále
Pojištění majetku
Krácení DPH koeficientem
Odpisy DHM
Náklady z DDHM
ŠD – 13 - Náklady z DDHM
ŠK – 12 – Náklady z DDHM

4 326,00
3 499,00
50 568,95
31 398,06
3 070,00
11 073,00
516,00
49 092,83
7 285,40
14 850,10
13 935,00
27 280,00
4 514,30
1 240,00
540 992,80
271 192,65
32 228,55
20 497,32
165 962,68
3 994,00
626,00
48 266,94
45 000,00
350,00
480,00
3 490,20
25 338,86
3 192,50
23 978,35
57 509,78
30 240,00
936,00
56 743,08
23 030,60
37 505,24
805,00
20 668,00
139 655,00
148 000,00
13 191,00
1 776,00
34 914,00
37 000,00
12 568,00
13 320,00
780,00
400,00
1 397,00
1 480,00
5 740,00
900,00
26 553,00
16 728,70
42 603,37
41 856,00
202 199,44
3 304,00
4 979,40
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601.1000
Výnosy za obědy, svačiny
601.1100
Výnosy za obědy - zaměstnanci
648.1000
Čerpání fondů
649.1000
Ostatní výnosy z činnosti
649.1000
Ostatní výnosy – bez nákladů
649.1200
Ost.výnosy – náhrada škody
649.2000
Úplata za předškolní vzdělávání
649.2100
Úplata ŠD
649.2200
Úplata ŠK
649.2300
Úplata edukace
649.5000
Ostatní výnosy–poškození učebnic
662.1000
Úroky
672.1000
Výnosy VMVI z transferů
Celkem
Výsledek hospodaření – hlavní činnost

3 336 624,75

819 312,00
122 777,50
40 403,00
1 934,77
100,00
7 112,00
141 805,00
20 700,00
86 190,00
3 016,00
6 589,00
289,49
2 077 800,00
3 328 028,76
- 8 595,99

Přehled nákladů a výnosů ve vedlejší činnosti za rok 2012
Účet
501.1001
501.3001
501.4001
501.9001
502.1101
502.2001
502.3001
502.3101
504.1001
504.2001
504.3001
511.1001
518.1001
518.3001
518.3201
518.4001
518.4501
518.5001
518.6001
518.7001
518.8001
521.1001
524.1001
524.2001
525.1001
527.1001
549.5001
601.1001
603.1001
604.1001

Název
Spotřeba potravin
Čistící prostředky
Kancelářské prostředky
Ostatní spotřeba materiálu
Energie - zemní plyn
Energie – elektřina
Vodné
Stočné
Prodané zboží - mléko
Prodané zboží - ostatní
Prodané zboží – učební pomůcky
Opravy a udržování
Ostatní služby
Poštovné
Revize
Účetní poradenství
Aktualizace programů
Zpracování mezd
Poplatky za telefony
Odvoz odpadu
Odvoz fekálií
Platy
ZSP
ZZP
4,2 0/00
Tvorba FKSP
Pojištění majetku
Výnosy za obědy
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží-mléko

Náklady-Kč
297 630,19
3 768,29
1 121,67
424,40
37 222,26
24 292,30
3 405,61
2 102,30
75 848,70
78,07
46 267,72
2 289,11
458,83
132,80
1 018,19
477,50
281,65
2 374,50
3 840,51
3 361,28
345,00
117 200,00
29 300,00
10 548,00
447,10
1 172,00
880,30

Výnosy-Kč

537 605,47
4 770,00
75 848,25
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604.2001
Výnosy z prodaného zboží-ostatní
604.3001
Výnosy z prodaného zboží-uč.pom.Celkem
Výsledek hospodaření – vedlejší činnost

666 297,28

8 526,53
48 143,02
674 893,27
8 595,99

V. Výsledek hospodaření
Hlavní činnost
Vedlejší činnost
Celkový výsledek hospodaření

Náklady v Kč
15 580 399,75
666 297,28

Výnosy v Kč
15 571 803,76
674 893,27

+ zisk/- ztráta
- 8 595,99
8 595,99
0,00

VI. Kontroly hospodaření
V roce 2012 byla provedena ze strany zřizovatele jedna veřejnosprávní kontrola dne 12.12.2012 a
nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky v hospodaření organizace.
V srpnu 2012 proběhla na naší škole kontrola ze strany finančního úřadu na základě oznámení Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy z důvodu neodevzdání monitorovací zprávy č. 1 z projektu OP VK. Na základě
šetření byl organizaci vyměřen odvod do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně ve výši 3 700,- Kč,
odvod do Národního fondu za porušení rozpočtové kázně ve výši 20 966,Kč a penále za prodlení s odvodem za
porušení rozpočtové kázně ve výši 1 887,- Kč. Celková částka 26 553,- Kč byla kryta z rezervního fondu.
V březnu 2013 jsme zažádali o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení
s odvodem. V srpnu 2013 finanční úřad škole prominul a peníze byly škole vráceny.

XI. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH
A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
1. Naše škola byla zapojena do projektu zdravé výživy Školní mléko, v rámci kterého si žáci
školy mohou ve školním automatu zakoupit za sníženou cenu mléko a mléčné výrobky.
2. Žáci 1. stupně byli zapojeni do projektu Ovoce do škol, díky kterému dostávají 1x za 14
dní zdarma čerstvé ovoce.

XII. PROJEKTY PŘEDLOŽENÉ A REALIZOVANÉ ŠKOLOU
1. Naše škola je aktivně zapojena do projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
EU peníze školám v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem
S Evropskou unií zlepšujeme školu.
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Hlavním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti, cílem této oblasti podpory je
zlepšení podmínek pro vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání na základních školách.
Za účelem systematické podpory vzdělávání na základních školách byly vybrány tyto
aktivity:
- individualizace výuky
- inovace výuky (tvorba DUMů)
- vzdělávání pedagogických pracovníků
Naše škola v rámci tohoto projektu získala 1 233 263 Kč, které byly a budou účelově využity.
K 18.4. 2013 byla škole schválena 3.monitorovací zpráva.
2. Získali jsme GRANT – IKEA – POMÁHÁME VYRŮST
Škola byla od září zapojena v mezinárodním programu Les ve škole. Sdružení TEREZA,
které je realizátorem tohoto programu, nás oslovilo s výzvou Pomáháme vyrůst, což je
grantový program pořádaný pod záštitou společnosti IKEA. Cílem tohoto programu je
podpořit projekty škol v rámci Dne Země k zlepšení životního prostředí. 20 podpořených škol
mělo dostat finanční obnos pro realizaci svého projektu. Na základě výzvy vypracovaly paní
učitelky 4. a 5. třídy projekt zaměřený na poznávání lužního lesa. Výsledky zveřejněné dne
19. února 2013 ukázaly, že se naše škola umístila na druhém místě a náš projekt bude
podpořen. A co to pro nás znamenalo? Žáci dostali na starost malou část lesního porostu
v přirozené obnově. Pečovali o ni, poznávali dřeviny a byliny, stali se samotnými tvůrci lesa,
lesními hospodáři i ochránci přírody. Získali nové znalosti z oboru lesnictví, naučili se stromy
vysazovat a dále o ně budou pečovat. Zároveň si vytvářejí pozitivní vztah k přírodě a učí se
porozumět jejím zákonitostem. Při projektu děti využívaly svých vědomostí z hodin prvouky
a přírodovědy. Vyvrcholením naší teoretické přípravy i praktické činnosti bylo slavnostní
otevření výukové stezky 19.4.2013 ke Dni Země. První krůčky po pěšině si vyzkoušeli žáci
obou tříd, jejich paní učitelky, p. ředitelka, pan starosta i zástupkyně Sdružení TEREZA.
Všechny náš výsledek práce potěšil, děti si zároveň vyplnily pracovní listy, na které
dopisovaly názvy všech označených stromů a keřů. I přes nepřízeň počasí jsme si tento
slavnostní den užili a těšíme se na další chvíle výuky v lese.Stezku totiž budeme dále využívat
ke zpestření učiva a samozřejmě o ni budeme pečovat i v příštích letech. Doufáme, že se nám
práce na projektu bude i nadále dařit a budeme z ní mít potěšení.Celý průběh projektu můžete
sledovat na webových stránkách http://edu-necasova1.webnode.cz/projekt/.
Na tento projekt navazoval další, jenž vyhlásily Lesy ČR. Z tohoto projektu jsme získali
finanční obnos, který bude sloužit k vybudování venkovní třídy v bezprostřední blízkosti
výukové stezky.
3. Ve spolupráci se společností Scio (https://www.hithit.com/cs/search/category/14) jsme se
pokusili o crowdfundingový projekt, z jehož výtěžku bychom rádi financovali revitalizaci
školního dvora. K projektu již bylo natočeno video a zaslány veškeré podklady pro
zveřejnění. Zatím projekt nebyl společností Scio uveřejněn.
4. Zapojili jsme se do internetové soutěže společnosti Rama S chutí pomáhejme školám i
dětem růst, který propaguje již od MŠ zdravou stravou a správnou životosprávu. Žáci a jejich
rodiče do soutěže zasílají účtenky se zakoupenými výrobky RAMA a navíc v soutěžích plní
zajímavé úkoly. Soutěž končí 30.září.
5. MŠ Barbánek se zapojila do internetové soutěže Soutěžíme s Rabáskem. Projekt je
zaměřen na vztah dětí k životnímu prostředí a ochraně přírody.Děti soutěží o nové venkovní
hřiště v hodnotě 90 000,- Kč, a to internetovým hlasováním.
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6. MŠ se zapojila do projektu Na zelenou, jehož cílem bylo zvýšit povědomí dětí o
bezpečnosti a chování v silničním provozu a podporu alternativních způsobů dopravy do MŠ.
Projekt prozatím nebyl úspěšný, po dopracování dopravní studie bude předložen v příštím
roce opětovně.
7. Škola také neúspěšně usilovala o zapojení do soutěže Evropa otevřená všem, škola
otevřená všem.
Cílem bylo získat finanční prostředky pro organizaci branného dne. Na příkladech největších
evropských tragédií jsme chtěli žáky varovat před hrozícími nebezpečími a zároveň působit
osvětou a prevencí.

XIV. SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI,
ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI
PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ
1. Na naší škole je ustavena Základní organizace Českomoravského odborového svazu
pracovníků školství České republiky (ZO ČMOS PŠ ČR).
Výbor ZO ČMOS velmi dobře spolupracuje s vedením školy při řešení mnoha různých otázek a
problémů týkajících se především pracovně-právních záležitostí zaměstnanců školy.
2. Ředitelka školy se pravidelně účastní všech akcí určených pro vedoucí pracovníky na OŠMT
(porady ředitelů), školu zastupuje při jednání s úřady a spolupracuje především s vedením obce
Vranovice.
3. Při škole pracuje Sdružení rodičů a školská rada, se kterými vedení a ředitelka školy
spolupracují. Výsledkem je vytváření co nejlepších podmínek a nejvhodnějšího
prostředí pro výuku a výchovu žáků naší školy.
5. Při plnění úkolů ve vzdělávání spolupracuje naše škola s dalšími organizacemi, které
nabízejí vzdělávací a výchovné pořady, programy, soutěže, besedy a semináře. Tyto akce
doplňují a zpestřují školní výuku žákům nebo slouží k dalšímu vzdělávání pedagogických
pracovníků:
- NIDV Brno
- SSŠ Brno
- SVČ Lužánky
- DDM Junior
- Knihovna J. Mahena
- Hvězdárna a planetárium M. Koperníka
- Moravské muzeum
- Technické muzeum
- Zoologická zahrada
- Anthropos
- Botanická zahrada
- Rezekvítek – školské zařízení pro EVVO
- Lipka - školské zařízení pro EVVO
- Janáčkovo divadlo, Mahenovo divadlo, Divadlo Polárka
- Divadlo Radost
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-

Kulturní centrum Vranovice
Farnost Vranovice
PPP Brno, Židlochovice
Asociace školních sportovních klubů (AŠSK)
SDH Vranovice
TJ Vranovice aj.

6. Prostory školní tělocvičny slouží k veřejné tělovýchovné aktivitě vranovických dětí a
občanů, např. kondiční cvičení pro ženy, aerobic, taneční kroužky aj.

XV. ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR
Posláním naší školy je vzdělávat a vychovávat žáky tak, aby byli dobře připraveni ve všech
složkách výchovy a vzdělání na vyšší typy škol, kam přecházejí. V systematické práci s nimi
je vedeme k samostatnému myšlení, ke každému z nich přistupujeme individuálně a snažíme
se o všestranný harmonický rozvoj osobnosti žáka.
Učíme je stanovit pravidla chování a dodržovat je, spolupracovat a komunikovat, získávat
sociální dovednosti, utvářet si pozitivní postoje k sobě samému i k druhým.
Myslím si, že sbor pedagogických pracovníků a provozních zaměstnanců naší školy vytváří
žákům velmi dobré podmínky jak pro získání základního vzdělání, tak pro rozvoj jejich
individuálních zájmů a jejich profilace tak, aby všechny získané znalosti, vědomosti a
dovednosti mohli uplatnit ve svém budoucím životě.

Ve Vranovicích 8.6.2013

…………………………………..
Mgr. Hana Pokorná
ředitelka školy

