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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 
 

 

 

 

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 

mailto:skola@skolavranovice.cz
http://www.skolavranovice.cz/
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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 

Paní Irena Benadová byla dne 17.6.2013 zvolena předsedkyní školské rady s mandátem na tři 

roky. V dubnu 2014 pí.Benadová na svou funkci rezignovala, zastupující předsedkyní byla 

zvolena pí Mgr.I.Rapcová. Doplňující volby proběhly 24.6.2014 a novou členkou rady za rodiče 

se stala paní Petra Čeledová. 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: 
Základní škola Vranovice je školou plně organizovanou. Školu tvoří tyto části: 

a) budova ZŠ Masarykova 178, kde pracuje 2.stupeň, 3. a 5. třída a 2.oddělení školní družiny 

b) budova ZŠ U Floriánka 57, kde pracuje 1., 2. a 4.třída a 1.oddělení školní družiny 

c) budova MŠ Školní 323, kde pracují třídy Koťátek, Kuřátek a Káčátek 

d) budova MŠ Školní 414, kde pracuje třída Žabiček 

 

Škola není nijak specializovaná, ale zaměřuje se na: 

- práci se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami   

- práci se žáky s poruchami řeči, a to od MŠ, formou individuální logopedické péče 

(v ZŠ zavedeno jako nepovinný předmět) 

-     výuku cizího jazyka, a to od MŠ, v ZŠ již od 1.třídy 

-     zájmové vzdělávání - velké množství zájmových kroužků a volnočasových aktivit  

-     budoucí profilaci žáků, a to formou volitelných předmětů na 2.stupni ZŠ a projektů,  

      do kterých se zapojuje 

 

 

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 
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 Počet 

tříd 

Počet 

ročníků 

Počet 

žáků  

Průměrný 

počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1.stupeň 
 

6 

 

5 

 

107 

 

17,83 

 

- 

2.stupeň 
 

5 

 

4 

 

116 

 

23,2 

 

- 

 

Celkem 

 

11 

 

9 

 

223 

 

20,27 

 

380 

 

Celkový počet žáků zapsaných do 1.ročníku:   29, z toho 5 odkladů školní docházky 

 

 

2. Školní vzdělávací program 
 

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 

ŠVP ZŠ a MŠ Vranovice 
včetně přílohy pro vzdělávání žáků 

s lehkým mentálním postižením 

350/2013 1.- 9. ročník 

 

 

   

3. Mateřská škola – součást základní školy 
     MŠ Počet oddělení Počet dětí Počet učitelek Kapacita 

Celkem         4      90           6        90 

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

č.j.382/2013 
 

 

4. Školní družina - součást základní školy 
 

 

ŠD 

 

Počet oddělení 

 

Počet dětí 

Počet 

vychovatelů 

 

Kapacita 

Celkem 2 58 2 60 

 

I. oddělení 

1. pololetí :  30 dětí    k 31.1. 2014 se jeden žák odhlásil – stěhování 

2. pololetí :  29 dětí 

 

II. oddělení 

1. pololetí :   28 dětí   k 31.1. 2014 se dvě děti odhlásily a dvě přihlásily 

2. pololetí :   28 dětí 

 

 

Školní vzdělávací program ŠD je přílohou ŠVP ZŠ 
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5. Školní klub – součást školy 
 

     MŠ Počet kroužků Počet dětí Počet 

vychovatelů 

Celkem         13      92           5 
 

Školní vzdělávací program ŠK je přílohou ŠVP ZŠ 
 

4. Celková kapacita školy a jejích součástí 
 

1. Základní škola:  380  žáků  (naplněnost 58,68 %) 

 

2. Školní družina:  58  žáků  (naplněnost 98 %) 

 

3. Mateřská škola: 90 žáků (naplněnost 100 %) 

 

4. Školní klub: 92 žáků 

 

 

 

 

III.  RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 

ČINNOSTI ŠKOLY 
 

1. Personální obsazení   
 

1. stupeň 

 

Jméno učitele 

 

aprobace 

 

třídnictví + učí 

Mgr. Hnízdová Eva Rj, sp.Pg 2.A 

Mgr. Lásková Yveta 1.st. 3.A 

Mgr. Machová Irena 1.st., Aj pro 1.st. 3.B 

Mgr. Stejskalová Petra 1.st. 4.A 

Mgr. Sedláčková Jana 1.st.  5.A 

Mgr. Nečasová Romana 1.st.  1.A 

Mgr. Pokorná Hana  1.st., TV ŘŠ 

 

2 . stupeň 

 

 

Jméno učitele 

 

aprobace, učí  

 

třídnictví 

Mgr. Odložilíková Svatava M-F 7.A 

Mgr. Kovaříková Ludmila Č-Ov 8.A 

Mgr. Lastomirská Andrea Bi-Vv 9.A 

Mgr. Dostalík Ondřej D-Z 9.B 
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Mgr. Masaříková Jana M-Ch; metodik prevence 6.A 

Mgr. Beňušová Blanka ZŘ, M-Z  

Mgr. Pantáková Pavla Nj-Hv  

Mgr. Rubášová Alena Čj-Ov, Aj  

Mgr. Říhovská Zdeňka Ov-Rj; Volba povolání, 

výchovné poradenství 

 

Mgr. Jakub Kuřímský Inf, Tč, VV  

Mgr.Petra Pokorná Č  

 

 

MŠ 

 

 

Jméno učitelky 

 

zařazení 

 

třída 

Galbavá Monika, DiS vedoucí učitelka Koťátka 

Hladíková Hana učitelka Žabičky 

Říhová Drahomíra učitelka Kuřátka 

Stulíková Naděžda učitelka Kuřátka 

Šturmová Iveta učitelka Káčátka 

Bc.Manková Martina  učitelka, logopedka  Koťátka 

 

Školní družina 

 

Jméno funkce 

Kneblová Dagmar vychovatelka I.odd. 

Zedníčková Zuzana vychovatelka II.odd. 

 
  Školní klub 

- pracuje ve formě volnočasových kroužků: 

 

Klávesy Pantáková 4. - 9. 

Sportovní hry Lastomirská 5. - 6. 

Sportovní hry Lastomirská 7. - 8. 

Sportovní hry Lastomirská 9. 

Hravá logika 
Vágovszká 

Dvořáková 
od 3. 

Pohybové hry a soutěže Pokorná 1. - 3. 

Pohybové hry a soutěže Pokorná 4. -5. 
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Volejbal Karpíšková 5. -9. 

 

 

 

 

Kroužky organizované školou 

 

Název kroužku Vedoucí 

Dyslektický 1.stupně Mgr.Hnízdová 

Dyslektický 2.stupně Mgr.Sedláčková 

Přírodovědný základ   Mgr.Masaříková 

Cvičení z Aj Mgr.Rubášová 

Cvičení z matematiky Mgr.Odložilíková 

Cvičení z Čj Kovaříková 

Literární Kovaříková 

Sboreček Pantáková 

Kopaná, Florbal Dostalík, Hochman 

Country Bednářová 

Taneční ZŠ Čápová 

Taneční MŠ Čápová 

 

 

2. Údaje o pracovnících školy  (fyzický počet /přepočtený počet)   

 
 

1. Odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb. 

   

Fyzický/Přepočtený 

% 

Celkový počet pedagogických pracovníků 24/23,02       100 

z toho odborně kvalifikovaných  24/23,02 100 

 

 

   2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy:  1 

 

3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce  nastoupili na školu:  2 

 

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy:  1 

 

5. Nepedagogičtí pracovníci – počet: 7 

 
6. Věkové složení učitelů 
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 Učitelé 

Věk Muži Ženy 

do 35 let 2 6 

35-50 let  12 

51 a více  4 

Pracující důchodci nepobírající důchod   

Pracující důchodci pobírající důchod   

Celkem 2 22 

Rodičovská dovolená -    2 

 

7.    Romský asistent :   ne      Jiný asistent :     ano – 2 pedagogičtí 

 

 

 

 

 

IV.  ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE, 

                               PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 
 

 

 

1. Rozhodnutí ředitele školy 
 

 Počet 

rozhodnutí 

Počet odvolání 

Přijetí k povinné školní docházce         24              0 

Odklad povinné školní docházky          5 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky          0 0 

Další rozhodnutí ŘŠ ve správním řízení: 

- o přijetí do MŠ 

- o nepřijetí do MŠ 

- o přijetí nového žáka 

- o částečném nebo úplném osvobození z TV 

          

         19 

         10 

         48 *  

         9 

 

0 

5 

0 

 

         

* 16 rozhodnutí o přijetí žáků do příštího 6.ročníku 
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2. Údaje o přijímacím řízení na střední školy 
Vycházející žáci :                     39 

              9. třída :                       34 

              8. třída :                         4 

              5. třída :                         1 

 

V 1. kole přijímacího řízení bylo přijato :  39 žáků 

 

Na studijní obory se hlásilo :                       26 žáků 

                            bylo přijato :                       26 žáků 

                 z toho – gymnázia :  5 žáků 

SOŠ :                                                          21 žáků 

z toho – umělecké :                                    2 žáci 

zahraniční ( Rakousko – Retz ):                 2 žáci 

 

Na učební obory se hlásilo :                     13 žáků 

                           bylo přijato :                    13 žáků 

 

 

 

3. Počet absolventů ZŠ 

 
Ročník Počet žáků % 

9. ročník 34 100 

8.ročník 4 16,66 

5.ročník 1 6,66 

Celkem 39                    17,48 

 

4. Přestupy žáků mezi ZŠ 
 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:  v 1.pololetí odešli 3 žáci - stěhování 

      ve 2.pololetí odešel 1 žák – žádost rodičů 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:  k 1.9. přišli na školu – 4 žáci – stěhování 

                                                      ve 2.pololetí přišel 1 žák – žádost rodičů 
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V.  VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků 
 

Ročník Počet 

žáků 

 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo  Neprospělo  Opakuje 

    I.pol. II.pol.   I. II.    I.  II.  I.  II. 

1. 20 20 20 0 0 - - - - 

2.       26 26 25   0   1 - - - - 

3. 30 24 21 6 9 - - - - 

4. 16 13 14 3 2 - - - - 

5. 15 8 9 7 6 - - - - 

Celkem za I. stupeň     107 91 89 16 18 - - - - 

6. 28 14 10 14 18 - - - - 

7. 30 6 9 24 21 - - - - 

8. 24 6 7 17 17 1 - - - 

9. 34 11 12 23 22 - - - - 

Celkem za II. stupeň 116 37 38 79 78 1 - - - 

Celkem za školu 223 

 

128 127 94 96 1 - - - 

  

     V 2.pololetí udělena tato hodnocení chování a kázeňská opatření: 

     Pochvala ŘŠ – 1 

     Pochvala TU – 74 

     Napomenutí TU – 13 

     Důtka TU – 14 

     Důtka ŘŠ - 4 

      

2. Testování žáků 
Škola letos ze své iniciativy a v rámci srovnání tříd a přípravy na budoucí testování provedla 

testy. Využila možnosti vybrat testy z databáze ČŠI. 

Testování  4., 5. a 8.ročníku s podporou testů ČŠI – květen, červen 2014. 

Navíc zájemcům z 5. a 9.ročníku nabídnuto a zakoupeno domácí testování SCIO + další 

publikace jako příprava na přij.pohovory – využilo 8 zájemců. 

Výsledky školních testů: 

4.ročník: MA 59%, JČ 69% 

5.ročník: MA 77%, JČ  73% 

8.ročník: MA 41%, JČ 65%, AJ 55% 
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3. Snížený  stupeň z chování 
 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

 I.pol. II.po. I.pol. II.pol. 

2 2 2 0,89 0,89 

3 0 1 0 0,44 

 

 

 

4. Celkový počet neomluvených hodin  
      Celkový počet neomluvených hodin na škole:       I.pol.-2 hodiny, II.pol.- 54 hodin 

       Průměr na jednoho žáka:                                            I.pol. – 0,009 hodiny, II.pol . 0,242hodin 

 

 

 

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

 

 

 

      

 

 

a)  počty pracovníků školy 

 
 fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 učitelka Ov-Rj VŠ  

školní metodik prevence 1 učitelka M-Ch VŠ 

 

b) věková struktura 
 

 do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk/z toho důchodci 

výchovný poradce - - 1/0 

školní metodik prevence  - 1 - 

 

 

c) další vzdělávání poradenských pracovníků 
          Školní metodik prevence – studium koordinátorů prevence při DDM Strážnice 

 

      

 

d) individuální integrace 
Typ postižení Ročník Počet žáků 

Lehké mentální* 7. 2 

             VI. Poradenské služby ve škole, prevence rizikového chování 
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Vývojové poruchy chování* 7.,5.,3. 3 

* 1 žák integrován s podporou asistenta pedagoga 

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, SPC Sekaninova ve spolupráci s třídními učiteli, 

rodiči, výchovnou poradkyní, ředitelkou školy a konzultantkou–speciální pedagožkou z 

PPP Brno  - pracoviště Židlochovice (Mgr.Kosmáková) a z SPC Ibsenova (Mgr. 

Doleželová) , SPC Sekaninova (Mgr.Ilková). 

 

- Dva žáci jsou integrováni s asistentem pedagoga 

 

- Pro žáky s dyslexií, dysortografií a s dysgrafií je organizovaná skupinová reedukace 

v dyslektickém kroužku pod vedením speciálních pedagogů.  

 

- Pro integrované žáky i ostatní žáky se SVP byly využívány pomůcky kompenzačního 

charakteru včetně výukových programů na počítačích. 

 

- Škola nezískala prostředky na nákup dalších kompenzačních pomůcek. 

 

- 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 na 1. stupni 17 (včetně 2 integrovaných žáků), na 2. stupni 42 (včetně 3 

integrovaných žáků), celkový počet  činí 59 žáků se SVP, což je  26,33 % všech žáků školy. 

 

 

 

 

7. Činnost ŠPP  
 

Tým školního poradenského pracoviště ve školním roce 2012/2013  tvořily:  

Mgr. Zdeňka Říhovská – výchovná poradkyně 

Mgr. Jana Masaříková - metodička prevence  

Mgr. Eva Hnízdová – speciální pedagožka 

Mgr. Jana Sedláčková – speciální pedagožka 
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Činnost školního poradenského pracoviště se ve školním roce 2013/2014 

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 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 

 práce se Školním dětským parlamentem 
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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 2013/2014 

 

 

Žáci se SVP :                                   60 

z toho – 1. stupeň :                           25 

              2. stupeň                             35 

Žáci integrovaní :                             5 

z toho – poruchy chování :                3  

poruchy učení :                                  0 

LMP :                                                 2 

Žáci vyučovaní podle IVP :             6 

Žáci se zdravotním postižením :     5  

Žáci se zdravotním znevýhodněním: 55 

Žáci se sociálním znevýhodněním :    0 
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Žákům se zdravotním postižením byly zakoupeny pomůcky  v celkové hodnotě : 1159,- Kč 

Asistent pedagoga :                             2 

Dyslektické kroužky :                          2 

Žáci navštěvující DK –  2.- 4. třída :    10 

                                        5.-9. třída :    17 přihlášených, pravidelně chodí 6 

Logopedický kroužek :                        1 

Žáci navštěvující LK :                           5 

Žáci odeslaní na vyšetření do PPP:   30 

z toho – kontrolní vyšetření :               20 

                nová vyšetření :                    10 

Výchovné komise :                               5 

Jednání s rodiči integrovaných žáků : 2. st. – pravidelně 1x měsíčně 

                                                1. st. – 2x za rok, jednají hlavně třídní učitelé 

Jednání s rodiči vycházejících žáků :     14 

Jednání metodičky prevence s rodiči:      7 

Provedeno dotazníkové šetření v 5.-9.tř. na téma klima třídy, školy. 

 

Akce v rámci kariérového poradenství 

 

Září                  Návštěva Úřadu práce Brno – venkov – vycházející žáci 

Říjen                Návštěva Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno – zájemci z řad   

                         vycházejících žáků 

Listopad           Vycházející žáci individuálně navštívili Veletrh středních škol v Brně 

Prosinec            Setkání rodičů a vycházejících žáků se zástupci SŠ ve Vranovicích 

                          Informace o přijímacím řízení na střední školy 

Leden                Projekt na podporu přírodovědného a technického vzdělávání SŠ grafická Brno,  

                 seminář : možnosti studia na SŠ grafické, druhy tisku, příprava na dílny           

            zapojeni žáci 8. a 6. ročníku 

Březen               Projekt SŠ stavebních řemesel Brno - Bosonohy Šikovné ručičky pro žáky 7. a 8.  

                           ročníku – dílny na střední škole 

                           Projekt na podporu přírodovědného a technického vzdělávání SŠ grafické Brno, 

                           exkurze do firmy REDA – žáci 8. ročníku 

Květen               Projekt na podporu přírodovědného a technického vzdělávání SŠ grafické Brno, 

                           seminář : Barvy, tisk, obalová technika – pro žáky 8. a 6. ročníku 

Červen               Projekt na podporu přírodovědného a technického vzdělávání SŠ grafické Brno, 

                           4 dílny : grafická – výroba kalendáře z vlastních fotografií 

                                         knihařská – výroba vlastního deníku 

                                         tiskařská – výroba linorytu podle vlastního návrhu 

                                         sítotisková – potisk trička podle vlastního návrhu 

                            Rozloučení s vycházejícími žáky na obecním úřadě ve Vranovicích 

Září – březen      Individuální pohovory s vycházejícími žáky a jejich rodiči 
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Hodnocení práce Školního parlamentu 

 

Školní parlament se scházel pravidelně každých 14 dní. Během školního roku se vyměnili někteří 

členové školního parlamentu : za 6. A začala pracovat ve školním parlamentu Eliška Kouřilová 

místo Vladimíra Kohouta, za 7. A Natálie Říhová místo Josefíny Petrášové, z parlamentu odešel 

Patrik Ohera z 9.A, nebyl však nikým nahrazen.  

V listopadu se zástupci školního parlamentu zúčastnili Krajského dětského sněmu v Brně 

Byl projednán návrh na adopci na dálku, který se dlouhodobě pozdržel při projednávání ve 

třídách. Nakonec se žáci ve třídách rozhodli pro pomoc nemocnému dítěti z ČR – tato pomoc 

bude uskutečněna v příštím školním roce. V důsledku průtahů byla zorganizována pomoc 

postižené Evičce Kopečkové z Pohořelic a to formou sběru víček z PET lahví. Celkem bylo 

nasbíráno 130 kg víček, finanční výtěžek půjde na konto dívenky. 

Během školního roku bylo zorganizováno 5 soutěží : 

Den v národních barvách 

Vánoční výzdoba tříd 

Jarní výzdoba tříd 

Logo školního parlamentu 

Víčka pro Evičku 

Řadu zajímavých návrhů, které žáci měli : využívání tělocvičny a školního dvora o přestávkách, 

vysílání hudby školním rozhlasem, …, se začaly postupně realizovat. 

 

 

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 2013/14 

-   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 
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-   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 

 
Minimální preventivní program pro školní rok 2013/14 (MPP) byl zpracován v návaznosti na 

MPP předcházejících let.  

Úkolem MPP bylo poskytovat žákům, rodičům a pracovníkům školy co nejvíce informací v 

oblasti prevence rizikového chování, vést žáky k osvojování základních kompetencí v oblasti 

zdravého životního stylu a rozvíjet dovednosti, které vedou k odmítání všech druhů rizikového a 

sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona.  

 

MPP na školní rok 2013/2014 navazoval na Preventivní strategii školy a na výsledky 

dotazníkového šetření, které proběhlo v loňském školním roce v 5. až 9. ročnících.  

Byl aktualizován, jeho součástí je nově plán proti šikaně a podrobnější krizový scénář.  

Na škole bylo ustanoveno školní preventivní pracoviště, druhým rokem pracoval školní 

parlament. Žáci mohli využívat schránku důvěry. 

 

Důležitým úkolem v letošním roce bylo stmelit nově utvářené kolektivy 1. a 6. ročníku pomocí 

adaptačního kurzu a dalších společných aktivit během celého roku.  

V 6. a 7. ročníku se žáci věnovali problematice ochrany zdraví. Zaměřili jsme se na prevenci 

kouření, těžiště práce spočívalo ve spolupráci třídních učitelů na třídnických hodinách, s 

výchovnou poradkyní, která zde vyučovala Výchovu ke zdraví a metodičkou prevence. 
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Problematika prevence byla zařazena do učebních plánů všech předmětů v jednotlivých 

ročnících. Na ni navazovala široká nabídka pravidelně realizovaných akcí primární prevence a 

volnočasových aktivit. Ve volném čase měli mladší žáci možnost navštěvovat školní klub. 

Žáci se během školního roku zapojili do naukových i sportovních soutěží, pracovali v mnoha 

zájmových kroužcích. 

Žáci 6., 8. a 9. ročníku se účastnili na společném projektu se SPŠ Grafickou v Brně.  

Škola uspořádala pro rodiče a děti vycházky do okolí, probíhaly edukativně stimulační skupiny 

pro budoucí prvňáčky. Tradičně proběhly akce ve spolupráci s knihovnou ve Vranovicích, Den 

matek, Vranovické jaro, Den otevřených dveří, atd. 

 

V průběhu školního roku 2013-14 byly pro třídy objednány následující preventivní programy : 

září   1.A  Adaptační program     TU, ŘŠ 

  6.A  Adaptační program     MP, TU, ŘŠ 

říjen     6.A  Prevence kriminality   TU 

listopad   MŠ Návštěva hasičské zbrojnice  

                8.A  Intervenční program    (PPP Brno)     TU 

                1.A  Popletené pohádky, rizika kouření    (PPP Brno)     TU 

                2.A  Popletené pohádky, rizika kouření    (PPP Brno)     TU 

                6.A  Hasiči Brno, nebezpečí požáru    (Lidická ulice, Brno)     MP 

                6.A, 7.A  Proměny dospívání, zdravý životní styl   (lékař)     TU 

prosinec  9.A, 9.B  Láska ano, děti ještě ne    (lékař)     TU, VP 

leden        5.A  Povídání o důvěře a dospívání    (DDM Lužánky, Brno)     TU 

                 8.A  Prevence kouření    (DDM Lužánky, Brno)     TU 

                6.A  Drogy info, kouření    (Lidická ulice, Brno)     (PPP Brno)     TU 

únor        6.A  Kyberšikana   (PČR Brno, Mgr. Čoupek)    MP, TU 

                 7.A  Komunikace hrou  (PPP Brno)     TU 

březen/květen  4.A, 5.A Dopravní soutěž  

duben        9.B  Komunikace hrou  (PPP Brno)     TU             

květen      2.A, 6.A  Hasiči Vranovice    TU 

 

6.A – zapojení do literární soutěže o kyberšikaně  MP 
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6.A, 8.A – zapojení do dvouletého projektu spolu se SPŠG Brno (grafické dílny)  TU, ŘŠ, VP, 

MP 

3. a 4. ročník měl objednán na květen program o nebezpečí na internetu z DDM Lužánky, projekt 

zrušili pro nedostatek financí. 

 

 

Ve školním roce 2013/2014 proběhlo v rámci prevence vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 

Metodička prevence dokončila dvouleté akreditované studium.  

Všichni vyučující se v přípravném týdnu účastnili kurzu Třídnická hodina. 

Účast na konkrétních vzdělávacích akcích: 

 p. uč. Lastomirská - Studium koordinátora enviromentální výchovy  

 p. uč. Sedláčková - Kočičí zahrada (PPP Brno) 

 p. uč. Kovaříková - Řešení problémového chování (NIDV) 

 p. uč. Vágovszká - Děti na internetu 

 p. uč. Odložilíková - Managment školní třídy, Prevence šikany, Prevence šikany třetích 

stran (ČMOS, soubor 5 částí) 

 

Evaluace MP 

 ŘŠ v 1. čtvrtletí zadala v třídách obsáhlý dotazník, který zjišťoval kvalitu pedagogické  

            činnosti, vztah žáků ke škole atd.  

 TU každý měsíc odevzdávali písemnou zprávu metodikovi prevence o situaci ve třídě 

 v dubnu všichni učitelé spolupracovali na SWOT analýze 

 po intervenčním programu 8. třídě odborník z  PPP vyhodnotil na schůzce s pedagogy    

            zjištěné výsledky, poskytl návod k další práci   

 práce na TH 

 dotazníky tříd 

 pohovor se třídami 

 třídní schůzky – rozhovory s rodiči, připomínky, návrhy 

 zástupci tříd dával podněty školnímu parlamentu, spolupracovali s VP 

 využití schránky důvěry 
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 vyhodnocení projektu 6. a 7. tříd – levné je nekouřit, žáci 6. ročníku ve druhém testování  

            prokázali omezení kouření, 3 kouřit přestali, spolupracovali i rodiče 

 8. ročník při realizaci programu o prevenci kouření prokázali velmi dobré znalosti  

            problematiky, úsměvné bylo, že v některých oblastech na vyšší úrovni než přednášející 

 v dalších 3 případech vyučující nebyli spokojeni s úrovní přípravy odborníků, kteří  

           pořádali besedy a programy pro děti 

 

 

Škola pravidelně poskytovala informace rodičům a veřejnosti prostřednictvím webových stránek 

školy, Vranovického zpravodaje, plenárního zasedání SRPDŠ, hovorových hodin, třídních 

schůzek a individuálních konzultací.  

Ve školním roce 2013/2014 jsme neřešili problém konzumace alkoholu ve škole, u dvou žáků se 

objevila nevolnost po konzumaci alkoholu ve volném čase. Objevilo se donášení cigaret do školy. 

Škola podala stížnost majiteli obchodu, ve kterém prodávají žákům cigarety. 

 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. 

MPP sestavený na školní rok 2013/2014 vyhověl potřebám školy. 

 

 

 

 

VII.  DALŠÍ  VZDĚLÁVÁNÍ  PEDAGOGICKÝCH  

PRACOVNÍKŮ 
 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

2013 

Září – Dobré nápady pro výuku v hodinách informatiky I  - Nečasová 

           Kázeňské problémy – Kovaříková 

           Edukativně-stimulační skupiny – Stejskalová 

            Specializační studium metodiků prevence – dokončování studia - Masaříková 

Říjen –Příklady výukových programů pro hodiny ICT – Nečasová 

            Zákon o pedagogických pracovnících – Pokorná 

            Zdravé potraviny – Lastomirská 

             Pedagogické dovednosti uč.MŠ – Manková 

             Neubližuj mi – modelové řešení šikany – Beňušová 

       Workshop: stimulace předškolního dítěte - Stejskalová 
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Listopad – Právní odpovědnost v hodinách TV – Dostalík 

        Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění gr.obtíží– Hladíková 

                  Správní řád – Pokorná 

                  Relaxační techniky – Šturmová 

                  Jak propojit hodnocení dítěte a plánování individualizace v praxi - Stulíková 

                  online kurz Využití ICT ve výuce českého jazyka a literatury– Kovaříková 

       Fotoškola – Lastomirská 

                  Managment školní třídy - Odložilíková 

Prosinec – Zákoník práce – Pokorná 

                  Pracovněprávní vztahy – Pokorná 

                  Bakaláři – Kuřímský 

                  Moderní aktivizační m.ve výuce dějepisu – Dostalík 

                  Myšlenkové mapy a jejich využití při výuce - Beňušová 

2014 

Leden – Bakaláři – Kuřímský 

              Odborná příprava metodika prevence – Hanuška 

              Personální a mzdová agenda – Koubková, Pokorná 

              Dobré nápady pro výuku v hodinách informatiky II  - Nečasová 

              Studium didaktiky AJ – Rubášová – téměř celé pololetí 

              Prevence násilí na školách – 5 seminářů pořádaných ČMOS - Odložilíková 

Únor -    Moderní aktivizační metody ve výuce humanitních předmětů na 2. stupni ZŠ –    

               Pantáková 

               Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit - Rubášová 

Duben – Kočičí zahrada – Sedláčková 

              Pedagogické dovednosti uč.MŠ – Manková 

Květen - Individuální výchovný program – smlouvy se školou – Beňušová, Říhovská 

Červen - Kurz základů první pomoci – 12 učitelů 

Srpen – Poruchy chování v základní škole – proškolen celý pedagogický sbor ZŠ 

     

        

   

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 výchovné poradkyně p. uč. Říhovské 

 

b) Akce Školního parlamentu -zajišťoval 

- Mikulášskou nadílku, spolupracoval při soutěži o vánoční výzdobu tříd, zorganizoval Barevný 

den  
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2. Aktivity 1. stupně  
1.pololetí 

Září 

 adaptační týden 1.ročníku (Nečasová) 

 dravci – výukový program pro 1.-5.r. 

 projektový den Den jazyků 

Říjen 

 muzeum Brno – 5.A (Sedláčková) 

 Bohatýrské pohádky – představení 

Listopad 

 Fotografování 1.tř. 

 Svatomartinské pondělí – 3.,4.r. (Lásková, Machová, Stejskalová) 

 Přemyslovci na českém trůně – výukové představení 4.-5.r. 

 Popletené pohádky – 1.,2.r. (Nečasová, Hnízdová) 

 Dobrodružná Afrika očima cestovatelů – 5.A (Sedláčková) 

 Sběr papíru 

Prosinec 

 Rozsvěcení vánočního stromu 

 Beseda Mořské želvy 

 Vánoční besídky pro rodiče 

 Projektový den Vánoční dílny 

 Vystoupení žáků 1.tř. v MŠ (Nečasová) 

 Planetárium Brno 5.A (Sedláčková) 

Leden 

 MO 5.r.(Pokorná) 

 Planetárium Brno 1.A (Nečasová) 

 Technické muzeum Brno (Sedláčková) 

 Planetárium – 3.,4.r. (Lásková, Machová, Stejskalová) 

 

2. pololetí  

 
 

      

1. A 

12. 2.   recitační soutěž 

  Anglické divadlo 

27. 3.   Návštěva knihovny 

14. 4.  Exkurze do kravína, Žabčice 

30. 4.  Divadlo Polárka, Brno „Mach a Šebestová“ 

16. 5.  Divadelní představení „Liška Bystrouška“ 

23. 5.  Návštěva školního lesa 

28. 5.   Dentální hygiena, školení dětí 

5. 6.  Společná poznávací vycházka s předškoláky z MŠ 

12. 6.  Školní výlet – Lednice 

17. 6.  Pasování žáčků na čtenáře 
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19. 6.  DEN HER – sportovní akce 

2. A 

12. 2.   recitační soutěž 

  Anglické divadlo 

3. 3. – 12. 5. plavání – 10 lekcí  

21. 3.  Matematický klokan 

16. 5.   Divadlo Polárka, Brno 

26. 5.  preventivní program na Hasičce Vranovice 

28. 5.   Dentální hygiena, školení dětí 

2. 6.   Návštěva knihovny 

13. 6.  Školní výlet – Rajhrad, záchranná stanice 

19. 6.  DEN HER – sportovní akce 

3. A 

12. 2.   recitační soutěž 

  Anglické divadlo 

3. 3. – 12. 5. plavání – 10 lekcí  

20. 3.   Návštěva knihovny 

21. 3.  Matematický klokan 

4. 4.  Filmové představení „Tristan a Izolda“, Velké Němčice 

16. 5.  Divadelní představení „Liška Bystrouška“ 

28. 5.   Dentální hygiena, školení dětí 

19. 6.  DEN HER – sportovní akce 

17. 6.  Školní výlet – Hrad Veveří 

3. B 

12. 2.   recitační soutěž 

  Anglické divadlo 

3. 3. – 12. 5. plavání – 10 lekcí  

20. 3.   Návštěva knihovny 

21. 3.  Matematický klokan 

4. 4.  Filmové představení „Tristan a Izolda“, Velké Němčice 

16. 5.  Divadelní představení „Liška Bystrouška“ 

28. 5.   Dentální hygiena, školení dětí 

19. 6.  DEN HER – sportovní akce 

17. 6.  Školní výlet – Hrad Veveří 

4. A 

12. 2.   recitační soutěž 

  Anglické divadlo 

28. 2.  Turnaj – vybíjená (Hrušovany) 

20. 3.   Návštěva knihovny 

21. 3.  Matematický klokan 

1. 4.  Anthropos Brno, Zrcadlové bludiště 

4. 4.  Filmové představení „Tristan a Izolda“, Velké Němčice 

10. 5.  Dopravní výchova 

16. 5.  Divadelní představení „Liška Bystrouška“ 

27. 5.   Exkurze – vodárna Vranovice 

3. 6.  Testování – český jazyk (4 ž.) 

4. 6.  Testování – matematika (4 ž.) 
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19. 6.  DEN HER – sportovní akce 

17. 6.  Školní výlet – Hrad Veveří 

5. A 

6. 2.   Třídní kolo recitační soutěže 

12. 2.   recitační soutěž 

  Anglické divadlo 

4. 3.  Divadlo Polárka, Brno „Kdo zachrání Isabelu?“ 

21. 3.  Matematický klokan 

3. 4.  Návštěva knihovny 

10. 5.  Dopravní výchova 

16. 5.  Divadelní představení „Liška Bystrouška“ 

23. 5.  Návštěva školního lesa 

27. 5.   Školní výlet – Bučovice 

2. 6.  Testování – matematika 

5. 6.  Testování – český jazyk 

11. 6.  Slezské divadlo – představení 

19. 6.  DEN HER – sportovní akce 

 

3. Aktivity 2. stupně 
1.pololetí 

Září 

 dravci – výukový program pro 6.-9.r. 

 návštěva Úřadu práce – 9.A,B (Říhovská) 

 festival vědy – 9.A,B (Odložilíková, Lastomirská) 

 adaptační program 6.r.(Masaříková, Pokorná) 

 projektový den Den jazyků 

říjen 

 turnaj v kopané (Dostalík) 

 dílna z přírodních materiálů (Lastomirská) 

 Strojírenský veletrh (Říhovská) 

 Prevence kriminality – 6.A (Masaříková) 

Listopad 

 Technické muzeum – 9.A (Lastomirská, Pantáková) 

 Prezent.program hasiči – 6.A (Masaříková) 

 Účast zástupců školního parlamentu na Dětském sněmu v Brně (Říhovská) 

 Proměny dospívání – 6.,7.r. (Rubášová) 

 Přemyslovci na českém trůně – výukový program 6.-8.r. 

 Digital Learning day – 8.A (Kovaříková) 

 Intervenční program z PPP – 8.A 

Prosinec 

 Rozsvěcení vánočního stromu 

 Setkání rodičů 9.r. se zástupci SŠ (Říhovská, Pokorná) 

 Exkurze do spalovny – 7.r.(Odložilíková) 

 Vánoční představení v divadle B.Polívky – 6.r.(Masaříková) 

 Beseda Mořské želvy 
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 Láska ano, děti ještě ne – 9.A,B (Říhovská, Lastomirská) 

 Projektový den – Vánoční dílny 

 Dárkování 9.B 

 Šikovné ručičky – projekt (Dostalík, Lastomirská) 

Leden 

 LVK Karlov (Dostalík) 

 Mexiko – program 7.A (Odložilíková) 

 Prevence kouření PPP Sládkova 6.A (Masaříková) 

 Preventivní program PPP Sládkova 7.A (Odložilíková) 

 Okresní kolo dějepisné olympiády 

 

2. pololetí 

 

6. A 

7. 2.    školní kolo Pythagoriády 

10. 2.  Kyberšikana – program policie ČR 

21. 3.  Matematický klokan 

25. 3.   Zeměpisné promítání – Afrika 

26. 3.   Exkurze MZM Brno 

10. 4.  Přednáška – podpora technické a přírodovědné vzdělanosti, SŠG Brno (Projekt OP              

-VK) 

6. 5.  Exkurze do Technického muzea, Brno 

16. 5.  Divadelní představení „Liška Bystrouška“ 

27. 5.  preventivní program na Hasičce Vranovice 

29. 5.   Přednáška – podpora technické a přírodovědné vzdělanosti, SŠG Brno (Projekt OP 

-VK) 

3. 6.  Zeměpisná prezentace – vyprávění o Venezuele 

10. 6.  Školní výlet – ZOO Brno 

11. 6.  Slezské divadlo – představení 

26. 6.  Sportovní dopoledne 

7. A 

4. 2.    Program (Jan Karafiát) v místní knihovně 

7. 2.    školní kolo Pythagoriády 

21. 2.  školní kolo zeměpisné olympiády 

28. 2.   Program prevence, PPP Brno 

20. 3.  Matematický klokan 

21. 3.  Projekt „Šikovné ručičky“ – den s řemeslem 

25. 3.   Zeměpisné promítání – Afrika 

12. 5.  Preventivní program „Drogy a kriminalita“, Brno 

16. 5.  Divadelní představení „Liška Bystrouška“ 

3. 6.  Zeměpisná prezentace – vyprávění o Venezuele 

11. 6.  Slezské divadlo - představení 

13. 6.  Školní výlet – Adamov – Švýcárna – Josefovské údolí 

18. 6.   Exkurze do firmy DHL Pohořelice 

26. 6.  Sportovní dopoledne 

8. A 



 27 

6. 2.    Exkurze do divadla, Brno 

7. 2.    školní kolo Pythagoriády 

21. 2.  školní kolo zeměpisné olympiády 

12. 3.  Exkurze žáků na SŠG Brno (Projekt OP VK) 

20. 3.  Matematický klokan 

21. 3.  Projekt „Šikovné ručičky“ – den s řemeslem 

25. 3.   Zeměpisné promítání – JV Evropa 

10. 4.  Přednáška – podpora technické a přírodovědné vzdělanosti, SŠG Brno (Projekt OP 

-VK) 

24. 4.   Exkurze do Mahenovy knihovny, Brno 

16. 5.  Divadelní představení „Liška Bystrouška“ 

23. 5.  Testování - matematika 

29. 5.   Přednáška – podpora technické a přírodovědné vzdělanosti, SŠG Brno (Projekt OP 

-VK) 

2. 6.  Testování – angličtina 

3. 6.  Zeměpisná prezentace – vyprávění o Venezuele 

  Testování – český jazyk 

4. 6.  Testování – český jazyk, angličtina 

6. 6.  Školní výlet – Brno, Jungle park 

11. 6.  Slezské divadlo – představení 

16. 6.  Exkurze žáků na SŠG Brno – knihařská dílna (Projekt OP VK) 

26. 6.  Sportovní dopoledne 

9. A 

12. 2.  Program „Fyzika hrou“ 

21. 2.  školní kolo zeměpisné olympiády 

21. 3.  Matematický klokan 

25. 3.   Zeměpisné promítání – JV Evropa 

5. 5.  Exkurze do Mahenovy knihovny, Brno 

16. 5.  Divadelní představení „Liška Bystrouška“ 

3. 6.  Zeměpisná prezentace – vyprávění o Venezuele 

10. 6. – 11. 6. Školní výlet – Vysočina 

26. 6.  Sportovní dopoledne 

9. B 

21. 2.  školní kolo zeměpisné olympiády 

21. 3.  Matematický klokan 

25. 3.   Zeměpisné promítání – JV Evropa 

10. 4.   Program prevence, PPP Brno 

15. 5.  Školní výlet – Praha, historická + exkurze do čokoládovny 

16. 5.  Divadelní představení „Liška Bystrouška“ 

22. 5.  Školní výlet – Brno, podzemí 

3. 6.  Zeměpisná prezentace – vyprávění o Venezuele 

6. 6.  Exkurze do Mahenovy knihovny, Brno 

11. 6.  Slezské divadlo – představení 

26. 6.  Sportovní dopoledne 

 

Další (společné) akce: 

do 10. 2. pokračování ESS 
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6. 2.  Zimní radovánky (ŠD) 

  Okresní kolo olympiády v českém jazyce  

11. 2.  Zápis do 1. třídy 

  Turnaj - florbal se SOU Cvrčovice (Vranovice) 

13. 2.  Valentinská dílna (ŠD) 

24. 2.  Schůze ŠR 

25. 2.  Okresní kolo zeměpisné olympiády 

  Školní kolo recitační soutěže 

6. 3.  Okresní kolo recitační soutěže  

13. 3.  Pověsti z našeho kraje – četba, beseda (ŠD) 

16. 3.  Maškarní ples 

17. 3.   Krajské kolo zeměpisné olympiády (M. Mazuch) 

19. 3.  Turnaj – fotbal (Pohořelice) 

20. 3.  Okresní kolo chemické olympiády 

24. 3.  Školní kolo olympiády v anglickém jazyce 

27. 3.   Okresní kolo fyzikální olympiády 

  Rozloučení s paní Zimou (ŠD) 

29. 3.   Dětská country taneční soutěž (Country kroužek) 

4. 4.  Noc s Andersenem, noc ve škole a čtení pro inspiraci 

8. 4.  Okresní kolo biologické olympiády 

9. 4.  PROJEKTOVÝ DEN – Den Země 

  Okresní kolo matematické olympiády (7.) 

10. 4.  Velikonoční dílna - zdobení kraslic (ŠD) 

15. 4.  Vranovický slavík 

16. 4.  Třídní schůzky všech tříd a Hovorové hodiny 

19. 4.   Vranovické jaro 

23. 4.  Den otevřených dveří 

  Turnaj ve vybíjené pro budoucí žáky 6.ročníku 

  Okrskové kolo dopravní soutěže mladých cyklistů, Pohořelice 

26. 4.  Vycházka – lužní lesy v okolí Vranovic (ŠD) 

28. 4.  Schůze ŠR 

6. 5.  Den matek na OÚ Vranovice (1.st.) 

7. 5.  Den matek - výroba dárečků pro maminku (ŠD) 

13. 5., 14. 5. FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD 

13. 5.  Okrskové kolo dopravní soutěže mladých cyklistů, Oslavany 

15. 5.  Beseda s p. Zimovčákem 

20. 5.  Plavecké závody (4 žáci 3.AB) 

21. – 23. 5.   JARNÍ SBĚR PAPÍRU 

23. 5., 2. – 4. 6. Testování žáků 5. a 8. ročníku + 4 žáci 4. A 

30. 5. – 1. 6. Výlet němčinářů do Prahy 

29. 5.   Jarní příroda – soutěže družstev v přírodě (ŠD) 

9. 6.  Schůze ŠR 

19. 6.   Soutěže a hry na hřišti (ŠD) 

25. 6.  BRANNÝ DEN 

26. 6.  Rozloučení se žáky 9. ročníku na OÚ Vranovice 

  Táborák – rozloučení se školním rokem (ŠD) 

27. 6.  vyhodnocení 2. pololetí školního roku 2013/2014 a předání vysvědčení 
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Akce a činnosti školní družiny  

 

Září:              bramborová tiskátka 

                      malujeme na chodník – práce ve skupinách 

                      otisk korku  - podzimní motivy 

 

Říjen:           zábavná příroda – otisky přírodnin 

                      stopovaná  - celodružinová  hra 

                      výroba  papírového draka 

 

Listopad:     návštěva  zahradnictví 

                      výrobky z brambor – zvířátka 

                      vánoční ozdoba -  společná práce – zaslání do soutěže 

 

Prosinec:     adventní kalendář 

                      malování na sklo – vánoční motivy 

                      vánoční přáníčka a ozdoby – dílnička 

                      posezení s koledami 

Leden:         turnaj ve Člověče, nezlob se 

                     stolní hokej - turnaj 

                     práce s papírem a kartonem – zimní motivy 

 

Únor :         valentýnská dílna – drobné dárečky 

                     zimní olympiáda – soutěže 

                     karnevalové masky 

 

Březen :      báje a pověsti z okolí  Vranovic – beseda, četba 

                     vycházka k řece – rozloučení se zimou 

                     život u rybníka – vycházka 

                     práce s drobným materiálem – kytky, hmyz 

 

Duben :       velikonoční dílna – zdobení kraslic, výroba přáníček 

                     velikonoční motivy – výzdoba oken 

                     sobotní vycházka do lužních lesů v okolí Vranovic 

 

Květen :      Den matek – přáníčka a drobné dárečky 

                     přírodovědná soutěž smíšených družstev 

                     kuželkový turnaj – soutěž družstev 

 

Červen :     sportovní hry a soutěže na hřišti 

                    táborák – rozloučení  s rokem a opékání  špekáčků 
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5. Aktivity mateřské školy 
 Září 

 Barbánek vítá nové děti-dramatizace pohádek žáků z 1třídy 

 Noční spaní prvňáčků v MŠ 

 Sušárna Vranovice-návštěva kuřátek 

 Vranovické dýňování2013-MŠ vítěz kategorie-sestavy a tvary 

 Dravci na hřišti-výukový program  

  Říjen 

 Jablíčkový den v MŠ-hry s jablíčky, 

 Krtek a nezbedná opička-divadélko Rolničky -MŠ 

 Vítání podzimu-kloboučkové tvoření s rodiči 

 Listopad 

 Zamykání zahrady-loučení s podzimem 

 Návštěvamístní  hasičské zbrojnice 

 Preventivní prohlídka u stomatologa  

Prosinec 

 Vystoupení dětí na rozsvěcení stromu 

 Výstava a prodej výrobků dětí z MŠ-vánoční jarmark 

 Do školky přišel Mikuláš 

 Vánoční koncert v kostele-starší děti 

 Předvánoční posezení u stromečku s rodiči 

 Vánoční příběh-Betlém-divadlo Koráb-MŠ 

 Setkání s důchodci-vystoupení dětí na Mikulášském posezení 

   Leden 

 Návštěva předškoláků v 1. třídě 

 Setkání s rodiči budoucích prvňáčků s uč. ZŠ 

  Únor  

 Zápis do 1. Třídy 

 Dlouhý, Široký a Bystrozraký-divadlo Radost-Brno-starší děti 

 Vycházka zimní krajinou-poznej své okolí 
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 Screeningové vyšetření zraku v MŠ 

  Březen  

 Sněhurka a sedm trpajzlíků-divadlo Koráb-MŠ 

 Vítání jara- „topení Morany“ 

 Maškarní ples-hala Vranovice 

 Návštěva místní knihovny ke dni narozenin Jana Karafiáta 

 Retro focení v MŠ 

  Duben 

 Den zdraví – „Poznej svého psa“ – jak se chovat ke psům, abychom předcházeli zranění-

MŠ 

 Barevný velikonoční týden (každý den došly děti do školky v dané barvě trička) 

 Otevírání zahrady – dáreček od velikonočního zajíčka 

 Zápis do MŠ  

 „Světový den Země“ – poznávací výlet okolím Vranovic, plnění úkolů-ekologie 

 Vranovické jaro-vystoupení dětí  

 Barbánek se těší na čaroděje a čarodějnice-procházka obcí v kostýmech 

 Kouzelnické vystoupení 

  Květen  

 Fotografování dětí- společné, tablo 

 „Vzhůru nohama“- planetárium Brno–předškolní děti 

 Výlet-ZOO Hodonín -mladší děti 

 Den rodiny-společná oslava s rodiči-zahrada MŠ 

 Červen 

 Den dětí na školní zahradě-soutěže 

 Preventivní prohlídka u stomatologa 

 Setkání předškoláků s žáky z 1. Třídy-ZŠ 

 Den otevřených dveří pro nově přijaté děti 

 „O Budulínkovi“- operka -hráli žáci 7. Třídy-MŠ 

 Výlet – Brněnská přehrada-parník- starší děti 

 Skákací hrad v MŠ-zahrada 



 32 

 Sindibádova dobrodružství-divadlo Koráb- MŠ 

 Pasování předškoláků-slavnostní rozloučení 

 

Další aktivity v MŠ 

Plavecký výcvik-12.9-14.11 2013-Plavecká škola Hustopeče 

Angličtina 

Country tance 

Sboreček 

Poznávací vycházka s předškoláky 

ESS pro předškoláky  

 

6. Účast školy v soutěžích 
        

Soutěže 1. stupně 

 

Sportovní soutěže 

 

Plavecké závody žáků 2.-3.tříd v Pohořelicích – 4.místo družstva, 

účast 4 žáků 

 

 

Česko se hýbe ve školách plných zdraví –taneční soutěž - 4.místo, 

postup do republikového finále, účast 7 žákyň 

 

 

Okrskové kolo ve vybíjené, účast 10 žáků 

 

 

Okrskové kolo McDonaldś cupu – účast 10 hráčů, 3.místo 

 

 

 

 

 

 

Vědomostní soutěže 

           Olympiáda v anglickém jazyce  - školní kolo 

           Účast 26 žáků 
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Pythagoriáda, 5.A; žáci do okresního kola nepostupovali 

1 úspěšný řešitel; 

Účast: 15 žáků 

Matematický klokan 

Účast v kategorii Cvrček: 52 žáků 

Účast v kategorii Klokánek: 30 žáků 

 

 

 

Jiné soutěže 

             

            Vranovický slavík – pěvecká soutěž 

            Účast 14 žáků 

 

             

            Soutěž hlídek mladých cyklistů (DSMC) 

            Okrskové kolo – účast 8 ml.žáků, kat.4.tříd 2.místo, kat.5.tříd  

                                        1.místo 

            Okresní kolo – účast 4 ml.žáků, 3.místo 

 

           

          Recitační soutěž – školní kolo 

          Účast 15 žáků 

 

           

          Výtvarná soutěž s Albatrosem 

          Účast 20 žáků 1.A 

 

          

         Soutěže ve sběru papíru, starých mobilů – školní kolo – podzim,  

          jaro, účast většiny žáků 1.st. 

 

 

Soutěže 2. stupně 

 

Vědomostní soutěže 

 

Zeměpisná olympiáda, 6.A (nachystáno, neproběhlo), 7.A, 8.A 

Účast: 0 – 4 – 7 žáků 

V okresním kole: Z8 Pavelková Romana 20.; 

                             Z7 - Uchytilová Lenka 26. 

                             Z9 – Marek Mazuch 1. 

V krajském kole: Z9 – Marek Mazuch 
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Pythagoriáda, 8.A; žáci do okresního kola nepostoupili 

Žádný úspěšný řešitel; 

Účast: 12 žáků 

6.A – školní kolo – 10 žáků, do okr.kola nepostoupili 

 

Matematický klokan 

Účast v kategorii Benjamín: 20 žáků 

Účast v kategorii Kadet: 18 žáků 

          

          Biologická olympiáda  

          Okresní kolo kat.D: Lucie Fridrichová 14. 

                                           Romana Pavelková 21. 

 

          

          Chemická olympiáda 

          Školní kolo 9.r.: účast 9 žáků 

          Okresní kolo 9.r.: Marek Mazuch 17. 

                                       Tereza Lastomirská 20. 

                                       Kristýna Svobodová 25. 

 

           

           Matematická olympiáda 

           Školní kolo 6.r. – účast 12 žáků, všichni neúspěšní řešitelé 

                              7.r. – účast 3 žáci, okresní kolo Lenka Chytilová 26. 

                               9.r. – účast 2 žáci, okresní kolo Roman Lízal 12. 

 

           

           Dějepisná olympiáda 

           Kat 9.r. – okresní kolo - Marek Mazuch 6. 

           

          Olympiáda v českém jazyce 

          Šk.kolo: účast 10 dětí 

          Kat.9.r. – okresní kolo Tereza Lastomirská 19. 

                                                  Gabriela Fojtíková 59. 

 

           

          Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo 

          Účast 18 žáků 

 

 

          Fyzikální olympiáda – školní kolo – účast 4 žáci 

                                              Okresní kolo – Vojtěch Kříž 16. 
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Jiné soutěže 

             

           Vranovický slavík – pěvecká soutěž 

            Účast 12 žáků 

 

          

           Soutěž ve sběru účtenek COOP – účast 9.A 

 

              

          Školní kolo Recitační soutěže – účast 12 soutěžících 

          do okresního kola postoupila Marta Brhelová 

 

 
            Celostátní výtvarná soutěž Mandala dětem –  

            Filip Žákovský – umístění do 50.místa, věcná cena 

 

         
        SOUTĚŽE VE SBĚRU PAPÍRU, STARÝCH MOBILŮ –   

           JARO, PODZIM 

        školní kolo - účast většiny žáků 2.st. 

 

         
       Fotosoutěž „Fotíme přírodu“ – školní kolo 

 

 

         Bezpečně v kyberprostoru – povídka žákyň Richterové a      

         Dofkové oceněna 

 

 

Soutěže MŠ 

 
Vranovické dýňování 2013-MŠ-vítěz kategorie  sestavy a tvary 

Výtvarná soutěž –časopis Informatorium-Svět kolem nás 

Tomáš Benda-oceněn knihou                                                      

Tomáš Brychta-obrázek otištěn na titulní straně červnového časopisu 

 

 

 

7. Účast žáků a pedagogů na životě v obci 
1.   Žáci a učitelé naší školy se v prosinci 2013 zúčastnili oslav vánočních svátků pod názvem 

Rozsvěcení vánočního stromu. Obzvlášť je třeba vyzdvihnout kulturní vystoupení našeho 

pěveckého sboru a dětí MŠ. 

 

 2. Pro rodiče nových žáků, tedy prvňáků a šesťáků, škola uspořádala informativní schůzky, na 

kterých rodiče informovala o všech podrobnostech týkajících se přestupu žáků. 
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 3.  V rámci zkvalitnění výuky a kariérového poradenství spolupracujeme též se středními 

školami, pro vycházející žáky a jejich rodiče jsme připravili prezentaci středních škol a 

učilišť. 

 

4.   Tradičně se škola podílí na organizaci Vítání občánků na Obecním úřadě, kde se o kulturní 

program stará školní pěvecký sbor. 

 

5.   Pro rodiče 1.st. byla uspořádána vánoční besídka, besídka ke Dni matek aj.  

 

6.   Pro veřejnost školní sbor zpíval při Rozsvěcení vánočního stromu, vánočním a novoročním   

      koncertu v kostele, na Den matek, při společném zpěvu se Smíšeným sborem z Hustopečí při  

      bohoslužbě ve Vranovicích, při rozloučení s 9. ročníkem. 

 

7.   Škola uspořádala ve spolupráci s kulturním centrem Vranovice besedu s J.Zimovčákem pro                

      podporu onkologicky nemocných dětí. 

 

8.   Již tradičně škola pořádala v březnu Dětský maškarní ples, kterého se účastnilo asi 150 dětí         

      s doprovodem. Na organizaci se podílelo i SRPDŠ. Ples se konal za podpory sponzorů. Byl 

připraven kulturní program s bohatou tombolou. 

 

9. Pro veřejnost škola nachystala i několik výtvarných dílen – podzimní inspirace, vánoční 

tvoření, jarní dílna aj., které byly součástí slavností v obci. 

 

 

IX.  VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 
 

 

 

1.  Provedené kontroly ze strany České školní inspekce  

     - 

 

2. Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce:  

- 

 

3. Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 
 

a) Státní kontrola Hasičského záchranného sboru JM kraje – 14.11.2013- dodržování povinností 

dle §23 a 24 zákona č.293/2000 Sb. – bez zjištění závad 

b) finanční kontrola zřizovatele ve smyslu zákona č.320/2001 Sb. – 12.12.2013 - bez zjištění 

závad v čerpání prostředků od zřizovatele 

 

 

X.  ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  
Obsah 
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 I.        Úvod 

 

    II.        Prostředky přidělené KÚ JMK Brno  

   

    III.       Projekt EU 

               Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

   

  IV.       Prostředky přidělené Obcí Vranovice 

 

  V.       Výsledek hospodaření 

 

  VI.        Kontroly hospodaření 

 

 
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 do 30.6.2013 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, z vlastní doplňkové činnosti a z darů. 

 

 

II. Finanční prostředky přidělené KÚ JMK Brno 

 
      Krajský úřad Jihomoravského kraje přidělil škole v roce 2013 finanční prostředky na 

přímé náklady na vzdělávání a na projekt Podpora logopedické prevence. 
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Přímé náklady na vzdělávání jsou 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, ochranné pracovní 

pomůcky a další.  

 
  Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých na přímé náklady na   

  vzdělávání v roce 2013: 

 
Ukazatel Poskytnuto 

k 31.12.2013  
v Kč     

Čerpáno 

k 31.12.2013 
v Kč 

B 1 2 

Neinvestiční dotace- přímé náklady na vzdělávání  

celkem (účelový znak 33353) 12 000 000,00 12 000 000,00 

V tom:     

Platy  8 669 000,00 8 669 000,00 

OON (dohody)  27 000,00 27 000,00 

Ostatní (pojistné+FKSP+ONIV)               3 304 000,00 3 304 000,00 

 

 

Podrobné čerpání částky 3 304 000,00 Kč je rozvedeno v následující tabulce:  
Ukazatel Poskytnuto 

k 31.12.2013  
v Kč     

Čerpáno 

k 31.12.2013 
v Kč 

B 1 2 

Ostatní (pojistné+FKSP+ONIV) 3 304 000,00 3 304 000,00 

Z toho čerpáno:   

Učebnice           80 264,00 

Učební pomůcky  54 563,90 

Učební pomůcky SVP  2 408,00 

Učební pomůcky 1. třída, integrované děti  4 300,00 

Cestovné  17 006,00 

Plavání  15 785,00 

Náhrada nemoc  28 932,00 

Sociální a zdravotní pojištění  2 943 605,00 

4,2 0/00  34 545,00 

Tvorba FKSP  86 979,30 

Vzdělávání zaměstnanců  27 869,00 

Ochranné pracovní pomůcky  7 742,80 
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Projekt Podpora logopedické prevence probíhá v mateřské škole. Jeho cílem je rozvíjení 

řečových dovedností dětí předškolního věku a zlepšení pracovního prostředí pro zajištění 

logopedické prevence. 

 

 

  Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých na projekt Podpora   

logopedické prevence v roce 2013: 

 
Ukazatel Poskytnuto 

k 31.12.2013  
v Kč     

Čerpáno 

k 31.12.2013 
v Kč 

B 1 2 

Neinvestiční dotace-Podpora logopedické prevence 

(účelový znak 33044) 84 398,00 84 398,00 

V tom:     

platy  3 000,00 3 000,00 

OPPP (dohody) 29 700,00 29 700,00 

sociální a zdravotní pojištění 1 020,00 1 020,00 

FKSP 30,00 30,00 

ostatní běžné výdaje (pomůcky)               50 648,00 50 648,00 

 

Z prostředků Obce Vranovice jsme projekt podpořili zakoupením 2 dětských stolků a pomůckami 

v celkové hodnotě 6 293,- Kč. 

 

 

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.    

První záloha byla zaslána prostřednictvím zřizovatele v listopadu 2011 ve výši 739 957,80 

Kč a druhá záloha v únoru 2013 ve výši 493 305,20 Kč. 

V roce 2012 bylo vyčerpáno 170 675,- Kč, v roce 2013 - 831 058,70 Kč, celkem k 31.12.2013 - 

1 001 733,70 Kč. Zůstatek 231 529,30 Kč byl převeden k 31.12.2013 do rezervního fondu školy. 

 

Podrobné čerpání za rok 2013 uvádíme v následující tabulce: 

 

Účet Název Náklady-Kč 

501.5800 EU – Učební pomůcky          8 612,00 

501.9500 EU – Ostatní spotřeba materiálu             100,00 

512.1200 EU – Cestovné          2 208,00  

518.1900 EU – Ostatní sužby        18 150,00  

521.1800 EU – Platy PP          3 224,00 
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521.1900 EU – Platy NP          2 500,00 

521.4000 EU – OON – manažeři – NP        21 200,00 

521.4100 EU – OON – individualizace - PP        46 252,00 

521.4200 EU – OON – dumy      200 100,00 

524.1800 EU – ZSP – PP             806,00 

524.1900 EU – ZSP – NP             625,00 

524.2800 EU – ZZP – PP             290,00  

524.2900 EU – ZZP – NP             225,00 

525.1800 EU – 4,2 0/00 – PP                8,00 

525.1900 EU – 4,2 0/00 – NP               10,50  

527.1800 EU – Tvorba FKSP – PP               32,20 

527.1900 EU – Tvorba FKSP – NP               25,00 

527.2200 EU – Vzdělávání zaměstnanců        18 040,00 

558.4000 EU – Náklady z DDHM      428 791,00 

558.4100 EU – Náklady z DDNM        79 860,00 

Celkem      831 058,70 

 

 

IV. Prostředky přidělené Obcí Vranovice a jejich čerpání 

 
 Zastupitelstvo obce Vranovice schválilo rozpočet pro naši organizaci na rok 2013 ve výši 

2 100 000,- Kč.   

 

 Přehled nákladů a výnosů v hlavní činnosti za rok 2013 

            

Účet Název Náklady-Kč Výnosy-Kč 

501.1000 Spotřeba potravin         530 649,00  

501.2000 DDHM do 999,- Kč          40 923,35   

501.2100 ŠK-DDHM do 999,- Kč          26 168,10  

501.2200 ŠD-13-DDHM do 999,- Kč            9 768,00  

501.2300 ŠD-12-DDHM do 999,- Kč            9 300,00  

501.2400 DDHM do 999,- Kč – Pr.Pod.log.p               921,00  

501.3000 Čisticí prostředky          52 607,49  

501.4000 Kancelářské potřeby          30 573,23  

501.6000 Materiál na opravu a údržbu          15 450,78  

501.8000 Odborná literatura, noviny,časopisy            9 745,20  

501.8200 ŠK-časopisy            1 668,00  

501.9000 Ostatní spotřeba materiálu          63 301,07  

501.9200 ŠD-13-spotřeba materiálu            7 553,60  

501.9300 ŠK-spotřeba materiálu            2 351,00  

501.9400 Maškarní ples-odměny, spotř. mat.            8 115,00  

501.9600 Dary-podpora aktivit- spotř. mat.            4 864,00  

501.9700 ŠD-12-spotřeba materiálu            7 048,20  

501.9800 MŠ-3-edukace – spotřeba materiálu            1 591,10  

502.1100 Energie - zemní plyn        531 718,91  
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502.2000 Energie – elektřina        267 753,11  

502.3000 Vodné          31 420,46  

502.3100 Stočné          19 814,26  

511.1000 Opravy a udržování        257 113,92  

512.1100 Cestovné            1 486,00  

518.1000 Ostatní služby          26 433,66  

518.1200 Pronájem sportovní haly          50 000,00  

518.1700 Ostatní služby – doprava               334,00  

518.1800 Ost. služby (z darů)            6 220,00  

518.3000 Poštovné            3 862,50  

518.3200 Revize          45 942,92  

518.4000 Účetní poradenství            4 709,00  

518.4500 Programy, aktualizace programů          28 557,00  

518.5000 Zpracování mezd          61 537,10  

518.5500 Údržba systému PC          18 282,00  

518.6000 Poplatky za telefony          73 665,95  

518.6100 Internet          22 612,01  

518.7000 Odvoz odpadu          30 412,32  

518.8000 Odvoz fekálií            1 725,00  

518.9000 Bankovní poplatky          13 202,00  

521.1300 Platy – dovoz obědů          39 873,00  

521.1400 Platy – učitelky MŠ - prázdniny          20 402,00   

521.1500 Platy – rozdělení tříd          80 000,00  

521.1600 Platy – ranní družina          11 824,00  

521.1700 Platy ŠK – vlastní zdroje            5 736,00   

521.2200 OON – přednášky – vlastní zdroje            1 260,00  

521.2300 OON – edukace – vlastní zdroje            5 484,00  

521.2500 OON - logopedie            8 700,00  

521.2700 OON – kroužky – vlastní zdroje          18 751,00  

521.2400 OON - ICT            3 960,00  

524.1300 ZSP – dovoz obědů            9 967,00  

524.1400 ZSP – učitelky MŠ - prázdniny            5 101,00  

524.1500 ZSP – rozdělení tříd          20 000,00  

524.1600 ZSP – ranní družina            2 956,00  

524.2300 ZZP – dovoz obědů            3 584,00  

524.2400 ZZP – učitelky MŠ - prázdniny            1 836,00  

524.2500 ZZP – rozdělení tříd            7 201,00  

524.2600 ZZP – ranní družina            1 065,00   

524.2700 ZZP – kroužky – vlastní zdroje               516,00  

525.1300 4,2 0/00 – dovoz obědů            1 117,00  

525.1400 4,2 0/00 – učitelky MŠ - prázdniny                 86,00  

525.1500 4,2 0/00 – rozdělení tříd               558,00  

525.1600 4,2 0/00 – ranní družina                 22,50  

527.1300 Tvorba FKSP – dovoz obědů               398,73   

527.1400 Tvorba FKSP – učitelky MŠ               204,02   
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527.1500 Tvorba FKSP - rozdělení tříd               800,00  

527.1600 Tvorba FKSP – ranní družina               118,69  

527.1700 Tvorba FKSP – kroužky – vlastní zdr.                57,36   

527.2100 Vzdělávání zaměstnanců          12 592,00  

527.3000 Lékařské prohlídky zaměstnanců            1 200,00  

527.5000 Příspěvky na stravování zaměstnanců          20 162,40   

538.1000 Jiné daně a poplatky            1 000,00   

542.1000 Jiné pokuty a penále            1 000,00  

549.5000 Pojištění majetku          18 823,50  

549.6000 Pojištění právní ochrany          25 726,80  

549.8000 Krácení DPH koeficientem          25 429,09  

551.1000 Odpisy DHM          33 176,00  

558.1000 Náklady z DDHM        307 700,50  

558.1300 Náklady z DDHM - ŠK           10 342,00  

558.5000 Náklady z DDHM – z ost. darů          15 301,00   

558.6000 Náklady z DDHM – Podp.log.preven.            5 372,00  

601.1000 Výnosy za obědy, svačiny         487 270,00 

601.1100 Výnosy za obědy - zaměstnanci         65 008,21 

648.1000 Čerpání fondů         34 500,00  

649.1000 Ostatní výnosy z činnosti           7 397,19,77 

649.1100 Ostatní výnosy – bez nákladů         41 266,67 

649.2000 Úplata za předškolní vzdělávání       195 435,00 

649.2100 Úplata ŠD         30 520,00 

649.2200 Úplata ŠK         64 240,00 

649.2300 Úplata edukace           6 934,00 

649.5000 Ostatní výnosy – poškození učebnic           2 163,00 

662.1000 Úroky              311,04 

672.1000 Výnosy VMVI z transferů     2 100 000,00 

Celkem  3 048 803,83 3 035 045,11 

Výsledek hospodaření – hlavní činnost                           - 13 758,72  

 

 

 

 
Přehled nákladů a výnosů ve vedlejší činnosti za rok 2013 

            

Účet Název Náklady-Kč Výnosy-Kč 

501.1001 Spotřeba potravin       183 901,14  

501.2001 DDHM do 999.00             103,70  

501.3001 Čisticí prostředky          2 284,90  

501.6001 Materiál na opravu a údržbu             227,26  

501.9001 Ostatní spotřeba materiálu             122,93  

502.1111 Energie - zemní plyn        16 511,35  

502.2001 Energie – elektřina          9 005,30  

502.3001 Vodné          1 304,77  



 43 

502.3101 Stočné             825,54  

504.1001 Prodané zboží - mléko        58 053,70  

504.2001 Prodané zboží - ostatní        22 576,05   

504.3001 Prodané zboží – učební pomůcky        45 640,55  

511.1001 Opravy a udržování          1 748,63  

518.1001 Ostatní služby             406,00   

518.3001 Poštovné               62,50  

518.3201 Revize             874,84  

518.4001 Účetní poradenství             171,00  

518.4501 Aktualizace programů             150,00  

518.5001 Zpracování mezd             551,82  

518.6001 Poplatky za telefony          1 102,92  

518.7001 Odvoz odpadu          1 346,03  

518.8001 Odvoz fekálií             575,00  

521.1001 Platy         72 570,00  

524.1001 ZSP        18 143,00    

524.2001 ZZP          6 531,00  

525.1001 4,2 0/00             340,00  

527.1001 Tvorba FKSP             725,70  

549.5001 Pojištění majetku             440,20  

601.1001 Výnosy za obědy             336 694,90 

601.1201 Výnosy za vl.výrobky - ostatní           7 086,00 

603.1001 Výnosy z pronájmu           7 609,96 

604.1001 Výnosy z prodaného zboží-mléko         58 052,38 

604.2001 Výnosy z prodaného zboží-ostatní         22 575,89 

604.3001 Výnosy z prodaného zboží-uč.pom.-         50 808,28  

Celkem     446 295,83    482 827,41 

Výsledek hospodaření – vedlejší činnost                              36 531,58   

 

 

 

 

V. Výsledek hospodaření 

 
 Náklady v Kč Výnosy v Kč + zisk/- ztráta 

Hlavní činnost   16 025 260,53    16 011 501,81 - 13 758,72    

Vedlejší činnost        446 295,83         482 827,41     36 531,58 

Celkový výsledek hospodaření     22 772,86    0, 

    

 

VI. Kontroly hospodaření 
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  V roce 2013 byla provedena ze strany zřizovatele jedna veřejnosprávní kontrola dne 

12.12.2013 a nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky v hospodaření organizace. 
 

 

 

 

XI.  ZAPOJENÍ  ŠKOLY  DO  ROZVOJOVÝCH 

        A  MEZINÁRODNÍCH  PROGRAMŮ A PROJEKTŮ 
 

1.   Naše škola byla zapojena do projektu zdravé výživy Školní mléko, v rámci kterého si žáci 

školy mohou ve školním bufetu 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. 

  

3. V září se naše škola zapojila do soutěže, kterou vyhlásila společnost Centropen. 

Cílem soutěže bylo nasbírat do 31. 1. 2014co největší počet vypsaných rollerů označených 

„TORNADO“. Za každé došlé TORNADO věnuje CENTROPEN částku 0,10  

Kč nadaci Konto BARIÉRY. 

Do soutěže se zapojily děti 1. stupně. Na škole U Floriánka se vybralo 58 per, na hlavní budově 

děti nasbíraly 76 per. Celkem jsme tedyodeslali 134 per. 

 

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.  

Za účelem systematické podpory vzdělávání byly vybrány pro školu 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 poslední 5.monitorovací zpráva, všechny finanční prostředky 

byly účelně vyčerpány. 

 

2.  Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 

a 2014. 

Název projektu „Pravidelná logopedická péče v mateřské škole Barbánek Vranovice vedená 

odborníky s podporou efektivních logopedických pomůcek“. 

Projekt podpora logopedické péče v předškolním vzdělávání v roce 2013 - 14 byl prováděn na 

MŠ Barbánek ve Vranovicích od září 2013 do června 2014 a bude pokračovat i v dalším školním 

roce do prosince 2014. Péči zajišťovaly dvě logopedky, konkrétně Mgr.Jana Sedláčková a 

Bc.Martina Manková, obě učitelky MŠ. Logopedie  byla koncipována jako individuální péče za 

přítomnosti rodičů s časovou dotací 20 minut na jedno sezení týdně. Rodiče byli  vedeni k 

pravidelné docházce, aktivní spolupráci a následnému procvičování mluvních cvičení s dětmi 

doma. 

Ve dnech 4.- 12.9..2013 byla provedena depistáž mezi 89 dětmi v MŠ. Pro naši práci bylo 

vytipováno celkem 30 dětí, těžší případy logopedických vad jsme směřovaly ke klinickému 
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logopedovi. Každá učitelka tak začala pracovat s 15 dětmi. U každého  dítěte učitelka vedla 

individuální plán, zaznamenávala pokroky a nedostatky. 

Práce logopedek průběžně zkvalitňována moderními pomůckami. Logopedická zrcadla, počítače 

i se stolky pro děti, tak, aby co nejvíce byla podpořena názornost výuky, knihy s říkadly, 

zajímavé hry. Paní učitelky byly vybaveny flash disky, na které si uložily softwarové vybavení 

pro výuku a vedly na nich veškerou administraci. 

Pro péči byl vytipován prostor, kde by děti i učitelky měly k práci klid. Jednalo se konkrétně o 

ředitelnu MŠ a třídu Žabiček , kde výchova probíhá pouze v dopoledních hodinách. 

V průběhu měsíce prosince  a června bylo zorganizováno předávání diplomů coby závěrečného 

osvědčení o práci v logopedickém kurzu.  

Každé osvědčení obsahovalo i zmínku o tom, že financování kurzu zajišťovalo MŠMT. 

Veřejnost se o projektu dozvídala nejen ze stránek školy, ale jeho propagaci jsme zajistili i v 

místním Vranovickém zpravodaji. 

Paní učitelky nejen že vedly děti při jednotlivých sezeních, ale taktéž vedly plány individuálního  

dětmi pracovat i nadále. Protože paní učitelka Sedláčková bude v příštím roce vyučovat v 1.třídě, 

bude na předškolní výchovu navazovat i v základní škole. Mladší děti, které budou zůstávat v 

MŠ, povede i nadále pí.uč.Manková.  

Mnohým dětem se již hlásky povedly vyvodit, ale je třeba ještě hlásku zafixovat procvičováním.  

 

3. Škola se zapojila do projektu Dobrý anděl a bude podporovat vážně nemocné dítě. Škola má 

již své registrační číslo, podporu zahájí v říjnu 2014. 

 

4. Škola pokračovala v projektu Šikovné ručičky. 

 

5. Škola se zapojila do projektu Střední školy grafické Brno jako partner ve výzvě 44 „Podpora 

přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“. Projekt 

podporuje zájem žáků o technické vzdělávání, žáci se účastnili přednášek a dílen.  

 

 

 

Projekty, které jsou ve stádiu příprav: 

1. OPVK – oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských 

zařízení 

- škola by měla zapojit 16 pedagogických pracovníků pro proškolení a práci s moderními 

technologiemi (TBL). Podle počtu zapojených pak škola může získat zdarma tato zařízení 

(1 zařízení do max. 20 000,-Kč). Škola podepsala smlouvy a čeká na schválení projektu. 

      

       2. Erasmus +  

   -     škola přijala nabídku zapojení do mezinárodního programu, a to s partnery ze Slovenska a  

         Polska. Cílem by měla být mobilita žáků a učitelů (výměnné stáže). Škola podepsala  

         smlouvy a čeká na vyjádření národní agentury SAAIC. 

             

                3. Na základě Výzvy č. 55 OP VK: Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast 

podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích 

ve školách a školských zařízeních podává Národní institutu pro další vzdělávání žádost o 

finanční podporu svého projektu s pracovním názvem Cizí jazyky pro život. Škola si vybrala  
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aktivitu „Zvyšování úrovně jazykových znalostí žáků, učitelů a ostatních pracovníků základních 

škol v kontextu se zaváděním metody CLIL do výuky“. 

 

 

 

XII.  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.  

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 

-   Kulturní centrum Vranovice 

-   Farnost Vranovice 

-   PPP Brno, Židlochovice    

-   Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) 

-   SDH Vranovice 
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-   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.  

 

 

 

XIII.  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 1.9.2014 

 

 

 

 

 

 

………………………………….. 

                                          Mgr. Hana Pokorná 

          ředitelka školy 

 

 


