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1 Základní údaje o škole
Název a sídlo školy: Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace
Masarykova 178, 691 25 Vranovice
IČ: 687 299 28
Kontakty na školu:

tel. 519 433 110, 519 433 939
e-mail: reditel@skolavranovice.cz
web: skolavranovice.cz
datová schránka: n5umi26

Zřizovatel školy:

Obec Vranovice
Školní 1, 691 25 Vranovice
IČ: 00283720

Vedení školy:

Mgr. Hana Pokorná, ředitelka školy (do 31. 10. 2018)
Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D., ředitel školy (od 1. 12. 2018)
Mgr. Blanka Beňušová, zástupkyně ředitele školy
Mgr. Zeňka Říhovská, výchovná poradkyně
Mgr. Jana Masaříková, metodička prevence
Monika Galbavá, DiS., vedoucí učitelka mateřské školy
Dagmar Kneblová, vedoucí vychovatelka školní družiny

Školská rada:

Mgr. Iva Rapcová, předsedkyně školské rady, člen za zřizovatele
Ing. Jan Helikar, člen za zřizovatele
Jana Hladká, člen za zřizovatele
Štěpánka Horká, člen za zákonné zástupce žáků
Bc. Šárka Novotná, člen za zákonné zástupce žáků
Erika Suchánková, člen za zákonné zástupce žáků
Mgr. Yveta Lásková, člen za pedagogické pracovníky
Mgr. Romana Nečasová, člen za pedagogické pracovníky
Mgr. Petra Stejskalová, člen za pedagogické pracovníky

1.1 Charakteristika školy
Základní škola a Mateřská škola Vranovice sdružuje úplnou základní školu, vyučující v 1. až
9. ročníku, přičemž v každém ročníku je alespoň jedna třída, mateřskou školu s pěti třídami,
školní družinu se třemi odděleními a školní klub. Škola realizuje vzdělávání v budově
2. stupně ZŠ na ulici Masarykova 178, v budově 1. stupně na ulici U Floriánka 57
a v budovách mateřské školy na ulici Školní 323 a Školní 414. Škola má dále k dispozici dvě
vlastní tělocvičny a plavecký bazén.
Ve vzdělávání klademe důraz na výuku jazyků, žáci mají možnost pravidelně vyjíždět do
zahraničí na vzdělávací zájezdy, aby si reálně mohli ověřit, jak kvalitní jejich jazyková
vybavenost je. Dalším klíčovým bodem je přírodovědná gramotnost a ekologie. Škola má
vypracovaný systém volitelných předmětů, zahrnujících fyziku, chemii, matematiku
a přírodopis, na škole běží projekt Environmentální výchova, na který pak navazují i různé
projektové dni jako např. Den bez palmového oleje, Den Země. A stranou nezůstává ani péče
o pohyb a zdraví, v rámci které se snažíme maximálně využít potenciál vybavení školy
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(tělocvičny, bazén) a pedagogů (vyučující tělesné výchovy jsou zapojení do projektu Sportuj
ve škole, realizovaného v rámci školní družiny). Žáci školy také v tomto školním roce dosáhli
řady sportovních úspěchů. Na základní škole je pak věnována velká pozornost práci se žáky
se specifickými vzdělávacími potřebami a v mateřské škole se maximálně zaměřujeme na
nápravu logopedických vad a potíží.

2 Přehled oborů vzdělání
Základní škola poskytuje vzdělání v následujícím oboru vzdělání:
79-01-C/01, základní škola, denní forma vzdělávání v délce 9 roků, s kapacitou 380 žáků
Ve školním roce 2018/2019 vzdělávání v uvedeném oboru vzdělání probíhalo podle Školního
vzdělávacího programu č.j. 362/2016. Tabulka 1 uvádí počet žáků, kteří se vzdělávání
účastnili.
Tab. 1 – Počet žáků ZŠ v roce 2018/2019

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Počet
ročníků

Počet tříd

Počet žáků

5
4
9

6
6
12

139
135
274

Průměrný
počet žáků na
třídu
23,17
22,50
22,83

Kapacita
----380

Součástí právnické osoby školy je dále mateřská škola, školní družina a školní klub.
Vzdělávání v mateřské škole probíhalo podle Školního vzdělávacího programu „Objevujeme
svět pro zdraví život“ č.j. 46/2017. Statistické údaje o mateřské škole shrnuje tabulka 2.
Vzdělávání ve školní družině a školním klubu probíhalo rovněž podle příslušných školních
vzdělávacích programů, statistické údaje o školní družině uvádí tabulka 3, o školním klubu
tabulka 4.
Tab. 2 – Počet dětí MŠ ve školním roce 2018/2019

Mateřská
škola

Počet tříd

Počet dětí

Počet
pedagogických
pracovníků

5

106

8

Průměrný
počet dětí na
třídu

Kapacita

21,20

106

Tab. 3 – Počet žáků ve školní družině ve školním roce 2018/2019

Školní
družina

Počet
oddělení

Počet dětí

Počet
vychovatelek

Průměrný
počet dětí na
oddělení

Kapacita

3

64

3

21,33

90
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Tab. 4 – Počet žáků ve školním klubu ve školním roce 2018/2019

Školní klub

Počet
kroužků

Počet dětí

Počet
vychovatelů

9

121

5

Průměrný
počet dětí na
kroužek
13,44

Kapacita
290

3 Personální zabezpečení činnosti školy
Podle jednotlivých vzdělávacích programů vzdělávalo na škole celkem 42 pedagogů, z toho
v mateřské škole 9, na 1. stupni základní školy 11, na 2. stupni základní školy 17, ve školní
družině 3 a ve školním klubu 5 (2 externí vychovatelé, 3 učitelé ZŠ). Jmenovitě konkretizuje
personální zabezpečení činnosti školy tabulka 5 a 6.
V průběhu školního roku došlo k personální změně na pozici ředitelky školy, ze které 31. 10.
2018 odešla Mgr. Hana Pokorná a dne 1. 12. 2018 nastoupil Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D. Z pozice
pedagogické asistentky odešla k 31. 10. 2018 také Monika Klimusová a od 26. 11. 2018 byla
přijata Mgr. Pavlína Jedličková. Pozici učitele 2. stupně ZŠ pak k 16. 11. 2018 opustil
Mgr. Roman Ambrosek a na uvolněné místo nastoupil 26. 11. 2018 Lukáš Galbavý. Poslední
personální změnou byl 31. 12. 2018 odchod Bc. Soni Polepilové z pozice učitelky MŠ. Na
tuto pozici nastoupila 1. 1. 2019 Mgr. Dagmar Šímová.

Tab. 5 – Personální zabezpečení činnosti školy
Jméno pedagogického
Kvalifikace
Aprobace
pracovníka
Mateřská škola
Mgr. Fröhlichová Kristýna
1. st. ZŠ
--Galbavá Monika, DiS.
MŠ
--Bc. Gálová Simona
ped. as. NJ,
--Sp.ped.
Hladíková Hana
MŠ
--Bc. Polepilová Soňa
MŠ
--(do 31. 12. 2018)
Bc. Popelová Renata
MŠ,
--Spec.ped.
Mgr. Šímová Dagmar
2. st. ZŠ, F,
--(od 1. 1. 2019)
Zákl.tech.
Šturmová Yveta
MŠ
--Uhlíková Kateřina
MŠ
--1. stupeň základní školy
Mgr. Hnízdová Eva
1. st. ZŠ
1. st. ZŠ, RJ,
Sp. ped.
Mgr. Lásková Yveta
1. st. ZŠ
1. st. ZŠ
Mgr. Machová Irena
1. st. ZŠ
1. st. ZŠ
Mgr. Nečasová Romana
1. st. ZŠ
1. st. ZŠ
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Zařazení, třída, oddělení,
skupina
tř. Berušky
tř. Koťátka
tř. Koťátka
tř. Žabičky
tř. Kuřátka
tř. Káčátka
tř. Kuřátka
tř. Berušky
tř. Kuřátka
2. A
3. A
4. B
1. A
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Mgr. Sedláčková Jana
Mgr. Stejskalová Petra
Mgr. Ambrosek Roman
(do 16. 11. 2018)
Mgr. Beňušová Blanka
Čechovský Jan, DiS.
Mgr. Černá Dagmar
Galbavý Lukáš
(od 26. 11. 2018)
Mgr. Kovaříková Ludmila
Mgr. Kuřímský Jakub
Mgr. Lastomirská Andrea
Mgr. Manová Andrea
Mgr. Masaříková Jana
Mgr. Odložilíková Svatava
Mgr. Pařík Jan
Mgr. Pokorná Hana
(do 31. 10. 2018)
Mgr. Říhovská Zdeňka
Mgr. Sliacky Jiří, Ph.D.
(od 1. 12. 2018)
Babičková Iva
Bobková Irena
Horká Štěpánka
Mgr. Jedličková Pavlína
(od 26. 11. 2018)
Klimusová Monika
(do 31. 10. 2018)
Ing. Střelcová Petra
Svorová Eva
Kneblová Dagmar
Bc. Novotná Šárka
Zedníčková Zuzana

1. st. ZŠ

1. st. ZŠ, Sp.
ped.
1. st. ZŠ
1. st. ZŠ
2. stupeň základní školy
2. st. ZŠ
TV, Z

5. A, koordinátor ŠVP

2. st. ZŠ
konz.-zpěv
2. st. ZŠ
---

M, Z
HV
NJ, ČJ, AJ
---

ZŘŠ
--8. A
---

2. st. ZŠ, SŠ
2. st. ZŠ
2. st. ZŠ
2. st. ZŠ
2. st. ZŠ
2. st. ZŠ
2. st. ZŠ
1. a 2. st. ZŠ

ČJ, OV
TČ, IT, VV
Př, VV
AJ, NJ, Z
M, Ch
M, F
TV, Z
1. st. ZŠ, TV

8. B
--9. A, koordinátor EVVO
--7. A, metodik prevence
7. B
6. A
ŘŠ

2. st. ZŠ
2. st. ZŠ

OV, RJ
TV

výchovná poradkyně
ŘŠ

4. A
8. B

Asistenti pedagoga
ped. as.
--ped. as.
--ped. as.
--ped. as.
---

8. A
1. A
6. A
4. B

ped. as.

---

4. B

ped. as.
--ped. as.
--Školní družina
Vych.
ŠD

5. A
4. A

Uč. odb.
výcviku
Vych.

ŠD

1. odd., vedoucí
vychovatelka ŠD
3. odd.

ŠD

2. odd.

Tab. 6 – Personální zabezpečení školního klubu
Název zájmového útvaru
Jméno vychovatele
Basketbal
Mgr. Kuřímský Jakub
Crazy (4 skupiny)
Čápová Miroslava
Čtyřlístek
Bednářová Ilona
Meditace
Mgr. Kovaříková Ludmila
Vybíjená (2 skupiny)
Mgr. Stejskalová Petra
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019
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Škola ve svých prostorách dále poskytovala zázemí pro 2 zájmové útvary, které pro žáky
školy vedli učitelé Základní umělecké školy Pohořelice. Jednalo se o výtvarný kroužek pod
vedením MgA. Lukáše Moravce a taneční kroužek pod vedením Bc. Zuzany Mašterové.
Z pohledu nepedagogické práce byla činnost školy zabezpečena celkem 11 provozními
a nepedagogickými zaměstnanci. Konkretizovaný výčet těchto pracovních pozic uvádí
tabulka 7. K personální změně v této oblasti došlo pouze na pozici školníka, ze které k 31. 7.
2019 odešel Jan Hanuška a od 1. 8. 2019 nastoupil Ladislav Pokorný.
Tab. 7 – Zabezpečení činnosti školy provozními a nepedagogickými zaměstnanci
Jméno zaměstnance
Pracovní pozice
Organizační zařazení
Coufalová Jana
uklízečka
ZŠ
Bc. Gálová Simona
školní asistentka
MŠ
Jan Hanuška
školník
ZŠ, MŠ, ŠD, ŠK
(do 31. 7. 2019)
Hanušová Ludmila
uklízečka
MŠ
Koubková Blanka
uklízečka
ZŠ
Koubková Marie
účetní
ZŠ, MŠ, ŠD, ŠK
Mičková Lenka
uklízečka
ZŠ
Bc. Novotná Šárka
školní asistentka
ZŠ
Pokorný Ladislav
školník
ZŠ, MŠ, ŠD, ŠK
(od 1. 8. 2019)
Richterová Lenka
domovnice
MŠ
Svorová Eva
školní asistentka
ŠD

4 Zápis k povinné školní docházce, předškolnímu vzdělávání, do
přípravné třídy a výsledky přijímacího řízení na střední školy
Zápis k povinné školní docházce proběhl dne 10. 4. 2019. Celkem bylo podáno 32 žádostí
o přijetí dítěte k povinné školní docházce a 6 žádostí o odklad povinné školní docházky.
Výsledkem následného správního řízení ve věci těchto podaných žádostí bylo 31 rozhodnutí
o přijetí k povinné školní docházce, 1 rozhodnutí o zastavení řízení na základě zpětvzetí
žádosti o přijetí k povinné školní docházce a 6 rozhodnutí o odkladu povinné školní
docházky. Proti vydaným rozhodnutím nebylo podáno žádné odvolání. V jednom případě
u přijatého dítěte jeho zákonní zástupci požádali o plnění povinné školní docházky v zahraničí
dle § 38 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon. Rozhodnutím školy bylo této žádosti vyhověno.
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhl dne 7. 5. 2019. Podáno bylo celkem 53 žádostí
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Výsledkem správního řízení bylo 29 rozhodnutí
o přijetí k předškolnímu vzdělávání, zbývajícím 24 žádostem nebylo vyhověno pouze
z důvodu maximální možné kapacity školy. Proti 3 rozhodnutím o nepřijetí bylo následně
podáno odvolání. Odbor školství Jihomoravského kraje, jako odvolací orgán, napadená
rozhodnutí zrušil a vrátil je k novému projednání. Škola v rámci nového projednání rozhodla
opět o nepřijetí žadatelů, a to z důvodu maximální možné kapacity školy. Po otevření
přípravné třídy, došlo k uvolnění dalších 10 míst v mateřské škole a dne 29. 7. 2019 tak
proběhl dodatečný zápis k předškolnímu vzdělávání. V něm bylo podáno celkem 21 žádostí
o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Výsledkem správního řízení bylo tentokrát 10 rozhodnutí
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019
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o přijetí k předškolnímu vzdělávání, zbývajícím 11 žádostem nebylo vyhověno pouze
z důvodu maximální možné kapacity školy. Proti rozhodnutím, vydaným v rámci dodatečného
zápisu, nebylo podáno žádné odvolání. Celkově tedy bylo k předškolnímu vzdělávání přijato
39 dětí.
Nově bude od dalšího školního roku na škole otevřena přípravná třída základní školy dle § 47
zák.č. 561/2004 Sb., školský zákon. Na základě žádostí zákonných zástupců a současně
doporučení školských poradenských pracovišť bylo do této přípravné třídy zařazeno celkem
12 dětí. Ve 3 případech se jednalo o děti, u kterých bylo vyhověno žádosti o odklad povinné
školní docházky a na základě doporučení školského poradenského zařízení bylo zařazeno
7 dětí z mateřské školy Vranovice a 2 děti z mateřské školy v Ivani.
Školu v tomto školním roce absolvovalo celkem 29 žáků, přičemž 23 z nich z 9. ročníku
a 6 z 5. ročníku. Výsledky přijímacího řízení shrnuje tabulka 8.
Tab. 8 – Výsledky přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2018/2019
Celkový počet Počet přihlášek Počet přijatých
Ročník
Obory
žáků
na SŠ
žáků
Učební obory: 3
Gymnázia: 3
Studijní obory
9. ročník
23
23
23
s maturitou: 13
Učební obory
s maturitou: 4
7. ročník
41
1
0
--Osmiletá
5. ročník
25
9
6
gymnázia: 6

5 Výsledky vzdělávání žáků
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy po třídách shrnuje za 1. i 2. pololetí školního roku
tabulka 9.
Snížený stupeň z chování nebyl za 1. pololetí školního roku udělen žádnému z žáků, za
2. pololetí byl udělen 2. snížený stupeň z chování celkem 4 žákům. Pochvaly a kázeňská
opatření udělená ve školním roce uvádí tabulka 10.
Absence žáků ve vyučování v průběhu 1. pololetí školního roku činila celkem 9.963 hodin,
z nichž všechny byly řádně omluveny (průměr na žáka činil 36,49 hodiny). V 2. pololetí byla
celková absence 12.686 hodin, přičemž tentokrát z nich bylo již 6 neomluvených (průměr na
žáka činil 46,30 hodiny).
Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (dále jen „SVP“) probíhá na škole
v běžných třídách s využitím doporučených podpůrných opatření (dále jen „PO“). Počet žáků
s SVP podle stupně podpůrného opatření shrnuje tabulka 11.
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Tab. 9 – Hodnocení žáků, vyplývající z jejich klasifikace
Prospělo
Počet žáků
Prospělo
s vyznamenáním
Třída
1. pol.
2. pol.
1. pol.
2. pol.
1. pol.
2. pol.
22
22
22
22
0
0
1. A
29
29
29
28
0
1
2. A
21
21
19
17
2
4
3. A
20
20
18
17
2
3
4. A
22
22
20
19
2
3
4. B
25
25
19
19
6
6
5. A
33
33
20
19
13
14
6. A
21
21
9
10
12
11
7. A
20
20
6
5
14
15
7. B
16
16
8
7
8
9
8. A
21
22
10
10
11
11
8. B
23
23
9
7
14
16
9. A
273
274
189
180
84
93
Celkem

Neprospělo/
nehodnoceno
1. pol.
2. pol.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

Tab. 10 – Pochvaly a kázeňská opatření za školní rok 2018/2019
Počet
Pochvala/kázeňské
opatření
1. pol.
2. pol.
Pochvala třídního učitele
7
69
Pochvala ředitele školy
0
2
Napomenutí třídního učitele
11
8
Důtka třídního učitele
13
8
Důtka ředitele školy
5
6

Tab. 11 – Žáci s SVP podle stupně podpůrného opatření
Žáci ZŠ celkem Žáci na 1. stupni
66
34
Žáci s SVP
34
16
z toho s 1. st. PO
24
12
z toho s 2. st. PO
8
6
z toho se 3. st. PO
19
9
z toho s IVP
Předmět speciálně
6
2
pedagogické péče
Pedagogická
7
3
intervence
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6 Vyhodnocení prevence sociálně patologických jevů, práce
školního parlamentu a vyhodnocení ročního realizačního plánu
EVVO
6.1 Vyhodnocení prevence sociálně patologických jevů
Minimální preventivní program pro školní rok 2018/19 (dále jen „MPP“) byl zpracován
v návaznosti na MPP předcházejících let. Byl zaměřený zejména na výchovu žáků ke
zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj.
Úkolem MPP bylo poskytovat žákům, rodičům a pracovníkům školy co nejvíce informací
v oblasti prevence rizikového chování, nabídnout učitelům návody k práci s třídním
kolektivem a důležité kontakty na odborníky. Problematika rizikových jevů je začleněna do
učebních plánů předmětů v jednotlivých ročnících.
Na výuku navazuje nabídka pravidelně realizovaných akcí primární prevence, třídnických
hodin, pedagogické intervence, volnočasových aktivit a vzdělávání učitelů. Veškeré aktivity
jsou součástí preventivní strategie školy proti školní neúspěšnosti žáků. Naši činnost
koordinujeme s doporučeními pedagogicko-psychologické poradny.
Během školního roku se třídy účastnily následujících preventivních aktivit:
Září 2018
 Seznámení se Školním řádem a Hodnocením žáků, poučení o bezpečnosti, TU
 Dopravní výchova – teoretická + praktická část 4. A, TU, DH Pohořelice
 Adaptační týden s programem pro žáky 1. A třídy (osvojování bezpečných pravidel
chování ve škole), TU
 Den s IZS Pohořelice 3., 4. AB, 5. A třída, TU
 Adaptační program, SVČ Ivančice, 6. A, TU, MP
 Úřad práce Brno-venkov, volba povolání, 9. A, VP, TU
Říjen 2018
 Dopravní výchova – dopravní hřiště Pohořelice, žáci 4. B
 Přednáška pro dívky 7. ročníku o dospívání, VP
 Beseda paní Komínkové ze SŠSŘ Bosonohy pro žáky 9. A (Volba povolání), VP
 Program pro žáky 5. A v PPP Brno, MP, TU
 Program PPP Sládkova ve škole „Tady a teď“, žáci 7. AB
 Výběr příspěvků pro nadaci „DOBRÝ ANDĚL“, TU
Listopad 2018
 Intervenční program PPP ve škole, žáci 6. A, PPP Brno, MP, TU
 Preventivní program Kyberšikana – PČR Brno, žáci 8. A, MP, TU
 Preventivní program Kyberšikana – PČR Brno, žáci 8. B, MP, TU
 Program pro žáky 8. B, „Cech badatelů“ v PPP Sládkova, Brno
 Program pro žáky 8. A, „Cech badatelů“ v PPP Sládkova, Brno
 Miniveletrh pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče, VP
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Prosinec 2018
 Exkurze SAKO Brno, žáci 7. B, TU
 Exkurze SAKO Brno, žáci 8. A, TU
Leden 2019
 Program PPP Sládkova, žáci 5. A, MP, TU
Únor 2019
 Dotazníkové šetření na 2. stupni ZŠ - klima třídy, návykové látky, MP
Březen 2019
 Dotazníkové šetření na 2. stupni ZŠ - klima třídy, návykové látky, MP
Duben 2019
 Dopravní výchova, žáci 4. A a 4. B, dopravní hřiště Pohořelice, TU
 Dopravní soutěž, Pohořelice, žáci 4. a 5. ročníku, TU
 Projektový den – Den Země, 1. a 2. stupeň
 Projekt „Green Life“, program pro žáky 2. stupně
Květen 2019
 Branný den - všechny třídy, TU, škola získala certifikát o splnění teoretické i praktické
části témat RVP – Příprava občana k obraně státu a Ochrana člověka za mimořádných
situací
 Program „HASÍK“, žáci 2. A, Hasičská stanice Vranovice, TU
 Dopravní soutěž, Oslavany (okresní kolo), družstvo žáků 5. A
 Program „HASÍK“, žáci 6. A, Hasičská stanice Vranovice, TU
 Exkurze žáků 7. AB do FN Bohunice, Brno, prevence úrazů
 Dopravní výchova, Pohořelice, žáci 3. A, TU
 Jazykový pobyt žáků 5. – 9. ročníku v zahraničí (Velká Británie, Francie)
 Týden on-line a čtenářské gramotnosti – začleněno dle předmětů
Červen 2019
 Den s integrovaným záchranným systémem, Pohořelice, žáci 3. – 5. ročníku
 Spaní ve škole, organizovali paní učitelky Kovaříková a Lastomirská

6.2 Akce pořádané školní družinou
Září 2018
 Seznamovací odpoledne – hry na hřišti – seznamování dětí
 Kreslíme v přírodě
 Zdobení dýní
Říjen 2018
 Práce s přírodninami – otisky listů, trav…
 100 let republiky – vědomostní soutěž
 Podzimní vycházky přírodou
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Listopad 2018
 Pouštění draků
 Společná vycházka do podzimního lesa – přikrmování zvěře
 Výroba a prodej drobných dárků – vánoční jarmark
Prosinec 2018
 Vánoční přáníčka, drobné ozdoby
 Vánoční koledy a písně
 Vánoční zvyky a tradice
Leden 2019
 Hrajeme Člověče, nezlob se – soutěž jednotlivců
 Zima a zimní sporty – soutěž družstev
 Závodivé hry v tělocvičně
Únor 2019
 Valentinská dílna – přáníčka
 Recitační soutěž – účast na školním kole
Březen 2019
 Turnaj v kuželkách – jednotlivci a skupiny
 Jarní vycházka k řece Svratce
 Zvyky a tradice – jaro
Duben 2019
 Velikonoční dílna – malování vajíček
 Nejkrásnější čarodějnice
 Návštěva zahradnictví
Květen 2019
 Den matek – drobný dárek, přáníčko
 Jaro v přírodě – soutěž družstev
 Jarní vycházky do okolí
Červen 2019
 Závodivé hry družstev
 Tradiční táborák a opékání špekáčků
 Hry a pobyt venku

6.3 Akce pořádané mateřskou školou







Příprava na „Vranovické dýňování“
Pohádka nejen pro nové děti ,,O pravidlech“ – divadlo Květinka
Uspávání broučků – společná akce s rodiči
Hudební pohádka ,,Cesta kolem světa“ – divadlo Hudební kolotoč
Vánoční focení v MŠ
Rozsvěcení vánočního stromu – vystoupení předškolních dětí
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Do školky přišel Mikuláš – dopolední akce
Vánoční dílničky v MŠ – odpolední akce s rodiči
Divadelní představení ,,Maxipes Fík“ – Divadlo Spílberg
Příprava a posezení u stromečku – dopolední akce v MŠ
Screeningové vyšetření zraku v MŠ
Operetka – Perníková chaloupka
Masopustní veselice – průvod obcí, dopolední akce
Planetárium Brno – starší děti
Divadelní představení ,,Budulínek“ – divadlo Koráb
Návštěva místní knihovny – dopolední akce
Vítání jara – topení Morany, dopolední akce
Dětský maškarní bál – společná akce se ZŠ
Focení předškoláků na tablo
Návštěva 1. třídy – předškolní dětí
Den zdraví ,,Jak si správně čistit zoubky“ – praktická ukázka pro děti
Vranovické jaro – vystoupení předškolních dětí
Projektový den mimo školu – Záchranná stanice Rajhrad
Maňáskové představení ,,Budka v poli“, ,,Máša a medvěd“ – divadlo Sluníčko
Den země – projektový den – Malý zpracovatel odpadů, předškolní děti
Čarodějnice a čarodějové v MŠ – dopolední rej
Kouzelnické vystoupení v MŠ
Den Matek – odpolední akce s rodiči v MŠ
Společné focení tříd
Den dětí ,,Disneyho svět“ – celodenní akce v MŠ
Výlet do obory Židlochovice, mladší děti
Výlet na zámek Rosice u Brna, starší děti
Pohádka „Sindibádova dobrodružství“ – divadlo Koráb
Slavnostní rozloučení s předškoláky v MŠ – společná akce s rodiči

6.4 Práce školního parlamentu
Školní parlament pracoval pod vedením výchovné poradkyně Mgr. Zdeňky Říhovské. Volby
v jednotlivých třídách proběhly v měsíci září a schůzky školního parlamentu se pak konaly
pravidelně jedenkrát za měsíc, vždy poslední středu v měsíci.
V průběhu školního roku školní parlament pořádal nebo spolupořádal následující akce:
 říjen: 100 let republiky – nauková soutěž v rámci projektového dne k výročí vzniku ČSR
 listopad: Barevný den – žáci a učitelé přišli do školy v oblečení v daných barvách
 prosinec: Vánoční turnaj ve vybíjené
 březen: Jaro – soutěž o nejlepší jarní výzdobu
 červen: Zeměpisná soutěž
Od začátku školního roku také probíhala soutěž Sbíráme víčka pro Evičku. Koncem října však
byla soutěž ukončena, protože firma přestala víčka vykupovat. Bylo odvezeno celkem 70 kg
víček z PET lahví a finance byly věnovány na rehabilitaci nemocné dívky z Pohořelic.
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6.5 Vyhodnocení ročního realizačního plánu EVVO
V rámci spolupráce s obecním úřadem (panem Mrkvicou) jsme v obci sázeli keříky (ulice
Dlouhá), zalévali místní zeleň a před školou jsme vysadili nové keře odolné proti suchu.
Na přelomu února a března proběhl na naší škole již druhý ročník Dne bez palmového oleje.
Letos jsme se ale nezaměřili jen na problematiku kácení pralesů kvůli palmovému oleji, ale
vzali jsme to komplexněji. Cílem bylo přiblížit žákům význam a krásu tropických deštných
pralesů tak, aby chápali věci v souvislostech. Do akce se zapojilo 65 % žáků naší školy,
někteří třídní učitelé i rodiče. Nejvíc žáků se zapojilo ze tříd 3. A a 5. A (100 % žáků + třídní
učitelky), dále pak 86 % žáků 7. A třídy, 85 % žáků 7. B třídy nebo 76% žáků 4. A a 6. A
třídy. Žáci 8. A, 8. B, 7. A a 7. B třídy si v hodinách ekologie nachystali pro své mladší
spolužáky spoustu obrazového materiálu a vymýšleli různé aktivity. Žákyně 8. A a 8. B si
vyzkoušeli učení na prvním stupni (2. A, 3. A, 5. A) a sedmáci pak pomohli při označování
výrobků bez palmového oleje v místních potravinách CBA.
Již druhým rokem jsme sbírali staré mobily na záchranu goril v Kongu (130 ks, odevzdáno
ZOO Brno) a navázali jsme spolupráci s organizací Prales dětem (ochrana deštného pralesa
a ohrožených druhů zvířat), panem Milanem Jeglíkem, členem výchovně vzdělávacího
projektu NEPZ „Nejbohatší ekosystémy planety Země“.
Celkové vyhodnocení aktivit EVVO pak shrnuje tabulka 12.
Tab. 12 – Vyhodnocení aktivit EVVO ve školním roce 2018/2019
Cíle

Splnění

Ekocentrum Lipka - 25. duben, Středisko Jezírko, program „Vodník
1. Spolupracovat
Jezerníček“; žáci 1. A
s místními ekocentry
Prales dětem, NEPZ - Projekt „Green Life“, 2. května
13. září Výukový program „Naši savci“, ZOO Brno; žáci 9. A
2. říjen Exkurze do spalovny SAKO, Brno; žáci 7. A
7. listopad Výukový program pro žáky 8. B v ZOO Brno „Pochybné
suvenýry“
11. 12. - Exkurze SAKO Brno; žáci 7. B
12. 12. - Exkurze SAKO Brno; žáci 8. A
14. 12. - Výukový program v ZOO Brno „Prales na talíři“; žáci 8. A
18. 12. - Výukový program v ZOO Brno „Ztichlý les“; žáci 7. B
24. leden VIDA Brno, „Můj mikrosvět“; žáci 5. A
18. únor Zeměpisné promítání ve škole „Galapágy a Ekvádor“
2. Zabezpečit výukové
Únor – Týden bez palmového oleje – výuka žáků 8. A a 8. B třídy pro
programy s EVVO
žáky prvního stupně
tematikou
4. duben Moravské zemské muzeum, Minerály a horniny; žáci 9. A
10. duben Exkurze do vranovického zahradnictví, 2. a 3. vyučovací
hodina; žáci 2. A
11. duben Statek Žabčice – exkurze; žáci 1. A
25. duben Lipka, Středisko Jezírko, program „Vodník Jezerníček“; žáci
1. A
2. květen – Prales dětem, Projekt „Green Life“; program pro žáky 2.
stupně
3. květen Zeměpisné promítání, kino Scala, Brno: „Írán, zahalená krása“
Svět kolem nás; žáci 7. a 8. ročníku
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17. říjen Podzimní vycházka po 2. vyučovací hodině; žáci 2. A
3. Organizovat terénní 21. listopad ŠD – Vycházka – přikrmování zvěře
27. březen ŠD – jarní vycházka k řece MŠ
výuku
Výuka přírodovědných praktik – rybník Stříbrňák
5. 5. - MŠ – PROJEKTOVÝ DEN – Malý zpracovatel odpadů;
4. Třídit na škole odpad předškolní děti
- ve třídách se celoročně třídí papír a plasty
5. Zapojovat se do
soutěží s EVVO
tematikou
6. Organizovat soutěže
s EVVO tematikou

7. Udržovat místní
tradice

Sběr starých mobilů na záchranu goril v Kongu (130 mobilů, odevzdáno
ZOO Brno)
22. květen ŠD – Jaro v přírodě – soutěž
Sběr starých mobilů na záchranu goril v Kongu (130 mobilů, odevzdáno
ZOO Brno)
17. červen Zeměpisná soutěž pro žáky 5. – 9. ročníku
21. listopad PROJEKTOVÝ DEN „Vánoční tvořivé dílny“
2. prosinec - Vánoční jarmark a rozsvěcení vánočního stromu
5. prosinec – Mikuláš na škole (9. A)
10. 12. - Vánoční besídka s rodiči; žáci 1. A
12. 12. - ŠD – vánoční vyrábění – přáníčka, ozdoby
20. 12. - Betlém – Ivaň; žáci 1. A
20. 12. - Vánoční koncert pro žáky 5. A – 7. A
21. 12. - Vánoční koncert pro žáky 7. B – 9. A
21. 12. - Vánoční besídky
21. 12. - ŠD – Vánoční posezení s koledou
Vánoční koledování v DPS; žáci 3. A, 4. A a 4. B
21. březen MŠ – Vítání jara – topení MORANY učitelky MŠ
9. květen ŠD – Den matek – přáníčka
Školní výlet 8. B - Rožnov pod Radhoštěm – skanzen

17. – 19. listopad PODZIMNÍ SBĚR PAPÍRU Lastomirská
Prosinec – organizace charitativní sbírky „Skutečný dárek“ pro
8. Organizovat sběrové
organizaci Člověk v tísni“ (nákup školních pomůcek pro 7 dětí, dvacet
akce
kuřat a ryby v celkové hodnotě 550 Kč)
Sběr starých mobilů (130 ks, ZOO Brno)
9. Organizovat
projektové dny
s EVVO tematikou
10. Realizovat
přírodovědné
vycházky, terénní
výlety

11. Podporovat
mezigenerační
setkávání

27. únor DEN BEZ PALMOVÉHO OLEJE
26. duben PROJEKTOVÝ DEN – DEN ZEMĚ
19. září ŠD – Kreslíme v přírodě vychovatelky ŠD
21. listopad ŠD – Vycházka – přikrmování zvěře
27. březen ŠD – jarní vycházka k řece MŠ
16. květen Školní výlet žáků 9. A, Údolí řeky Doubravy
5. červen Školní výlet 2. A - Záchranná stanice Rajhrad
13. červen MŠ – výlet do obory Židlochovice
5. 12. - Mikuláš ve škole (zajišťují žáci 9. A)
10. 12. - Vánoční besídka s rodiči; žáci 1. A
21. 12. - Vánoční koledování v DPS; žáci 3. A, 4. A a 4. B
9. 5. - Čteme dětem – akce žáků 5. A (5 žáků z 5. čte prvňáčkům)
15. 5. - MŠ – Den matek, odpolední akce s rodiči
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12. Spolupracovat
s místními
organizacemi
13. Spolupracovat
s firmami v oblasti
EVVO
14. Šířit osvětu
v oblasti EVVO
15. Propagovat naši
školu na veřejnosti
(v oblasti EVVO)
16. Účastnit se
seminářů a
konferencí EVVO
(celoročně)
17. Účastnit se
přírodovědného
klokana
18. Účastnit se
přírodovědných
olympiád

7. květen Program „HASÍK“, žáci 2. A, Hasička Vranovice
15. květen Program „HASÍK“, žáci 6. A, Hasička Vranovice
OU (pan Mrkvica ČSOP), hasiči Vranovice, Trilopark Praha, ZOO Brno,
Záchranná stanice Rajhrad, Ekokom, Remat, NEPZ, Prales dětem,
https://environmentalni-vychova.webnode.cz/
Prosinec – organizace charitativní sbírky (9. A třída) „Skutečný dárek“
pro organizaci Člověk v tísni“ (nákup školních pomůcek pro 7 dětí,
dvacet kuřat a ryby v celkové hodnotě 550 Kč)
https://environmentalni-vychova.webnode.cz/
25. 9. – konference „Zdraví nás baví IV – Tváří v tvář Zemi“, JMK Brno

10. říjen Přírodovědný klokan; žáci 8. a 9. ročníku
20. únor Okresní kolo Zeměpisné olympiády, Modřice
5. březen Okresní kolo chemické olympiády, Brno
10. duben Okresní kolo Biologické olympiády, Zbýšov (5. místo)

7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagogové školy jsou pravidelnými účastníky dalšího vzdělávání. Škola další vzdělávání
svých pedagogů aktivně podporuje a vytváří pro něj potřebné podmínky. Výčet zapojených
pedagogů v tomto školním roce a témat, která si pro svoje vzdělávání vybrali, uvádí
tabulka 13.
Tab. 13 – Přehled dalšího vzdělávání pedagogů ve školním roce 2018/2019
Jméno
Zařazení
Téma
Mgr. Beňušová Blanka
ZŠ
Konflikty a problémové oblasti současného světa
Mgr. Černá Dagmar
ZŠ
Padlet pro začátečníky německého jazyka
(webinář)
Mgr. Fröhlichová Kristýna
MŠ
Čtenářská
pregramotnost
v
předškolním
vzdělávání
Galbavá Monika, DiS.
MŠ
Je ŠVP naší školy v souladu s RVP? (workshop)
Bc. Gálová Simona
MŠ
Rozvoj grafomotorických dovedností
Mgr. Kovaříková Ludmila
ZŠ
Konference Učitel IN (Co jsem vyzkoušela,
Video ve výuce…)
Konference digitální gramotnosti (PPUČ)
Únikové hry a další schovávačky – aneb i čeština
na 2. stupni může být skvělá (webinář)
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Mgr. Lásková Yveta
Mgr. Lastomirská Andrea

ZŠ
ZŠ

Mgr. Manová Andrea
Mgr. Masaříková Jana

ZŠ
ZŠ

Bc. Novotná Šárka

ZŠ, ŠD

Mgr. Odložilíková Svatava

ZŠ

Mgr. Pařík Jan
Mgr. Říhovská Zdeňka
Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.

ZŠ
ZŠ
ZŠ

Uhlíková Kateřina

MŠ

Zedníčková Zuzana

ŠD

EduStaňkov (Hudba ve výuce angličtiny, Geniální
Genial.ly…)
Digicentrum (Výuka s ozoboty)
Učitelský festival (Nebojíme se IT světa, Pečlivé
čtení, Škola bez poražených, Formativní
hodnocení v praxi)
Konference GEGFest (Jak nám technologie
pomáhají individualizovat výuku, Google forms,
Nákresy a malovátka od Googlu…)
Digicentrum (Wikipedie)
Webináře na RVP.cz:
Čtenářská gramotnost – osvobozování mladého
čtenáře (námořníka)
Rozvoj digitální gramotnosti pro 1. stupeň
Rozvoj digitální gramotnosti pro 2. stupeň
Čtení, to je zábava
ICT technika ve výuce (QR kódy, Kahoot)
Konference LIPKA – „Zdraví nás baví IV – Tváří
v tvář Zemi“
Seminář OXFORD BOOKSHOP
Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci
ze strany rodičů a žáků
Setkání metodiků prevence
Konference k šablonám IT
Improvizace ve škole
Rozvoj osobních kvalit a komunikativních
a kooperativních dovedností
Seminář ŠKOLA V POHYBU
Výchovné poradenství
Přijímací řízení
Kolokvium
ředitelů
(principy
nového
financování)
Změna financování regionálního školství
Čtenářská
pregramotnost
v
předškolním
vzdělávání
Práce se žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami ve ŠD

8 Prezentace školy na veřejnosti
Žáci školy se ve školním roce již tradičně zapojili do řady předmětových a oborových soutěží
a přehlídek, ve kterých poměřili své znalosti a dovednosti s ostatními spolužáky ve školních
kolech a se žáky jiných škol v okresních a krajských kolech. V oblasti naukových soutěží žáci
prošli školními a některými okresními koly těchto naukových soutěží:
 Olympiáda v anglickém a českém jazyce, matematice, zeměpisu, dějepisu, fyzice, chemii
a biologii
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 Logická olympiáda (s jednou účastí v krajském kole)
 Matematický a Přírodovědný klokan
 Pythagoriáda
Kromě naukových soutěží se žáci zapojili i do přehlídek a nenaukových soutěží. Na škole
proběhlo školní kolo recitační soutěže pro 1. i 2. stupeň. Vybraní recitátoři pak školu
reprezentovali na okresní recitační soutěži. Školní tým žáků 9. ročníku se zapojil do soutěže
v prezentování Prezentiáda, na které v krajském kole dosáhli na krásné 5. místo. A v oblasti
literární tvorby se žákyni 8. A podařilo zvítězit v literární soutěži, vyhlášené slavkovským
zámkem pod názvem „Tajemství šibeničního vrchu“. Stranou zájmu našich žáků nezůstaly ani
četné výtvarné soutěže.
Dalším výrazným profilovým segmentem naší školy jsou potom soutěže sportovní. Žáci školy
se v různých úrovních zapojili do sportovních soutěží:
 atletických (víceboje, štafetové závody, ale i jednotlivé atletické disciplíny byly zdrojem
řady zlatých i jinak lesklých úspěchů)
 ve vybíjené (zde žáci 1. stupně dosáhli úspěchů na okresních i krajských kolech)
 ve fotbalu
 ve florbalu
 ve stolním tenisu
 v plavání
Kromě soutěžních a přehlídkových aktivit se škola ve školním roce prezentovala na veřejnosti
uspořádáním Vánočního jarmarku, na kterém žáci prodávali vlastní vánoční výrobky.
Součástí tohoto Vánočního jarmarku byla i obecní akce, spojená s rozsvěcením vánočního
stromu, na kterém děti z mateřské školy i žáci základní školy předvedli svá recitační
a pěvecká vystoupení. Pro rodiče našich dětí a žáků 1. stupně byly určeny vánoční třídní
besídky. Druhou velkou kulturní akcí školy byl maškarní ples, který se konal třetí únorovou
neděli v Sokolovně. Akce byla určená pro všechny příchozí děti a jejich rodiče.
Aby veřejnost mohla též nahlédnout do prostor školy, ale i přímo do jednotlivých
vyučovacích hodin, uspořádala škola v měsíci dubnu Den otevřených dveří, v jehož rámci se
rodiče našich současných, ale i případných budoucích, žáků mohli přesvědčit, jak to u nás ve
škole chodí. A pro kvalitnější informovanost žáků vycházejících a jejich rodičů, škola
uspořádala v měsíci listopadu Miniveletrh středních škol. Na ten se přímo do školy sjeli
zástupci středních škol z širokého okolí, aby svoji školu nejen představili, ale aby také během
následných diskusí zodpověděli všechny otázky, které budoucím absolventům usnadní jejich
rozhodování o volbě oboru či školy.
Pomocí řady projektových dnů se škola dále snaží do veřejné diskuse přinést témata, která
jsou podle nás pro dnešní dobu důležitá, nebo jejichž prosté připomenutí je rovněž v různých
ohledech podstatné. V letošním školním roce tak škola uspořádala projektový den ke
čtenářské gramotnosti, ke vzniku samostatného Československa, k problematice péče
o pralesy, k on-line vzdělávání, k problematice brannosti a ochrany obyvatel při mimořádných
událostech a tradičně ke Dni Země. Kromě výše uvedeného se škola zapojila i do dalších
aktivit, jejichž uskutečňováním se snažíme demonstrovat naše hodnoty a vzdělávací priority,
jako např. uspořádání jazykového vzdělávacího pobytu pro naše žáky ve Francii a Velké
Británii, organizace lyžařského výcvikového kurzu v Hrubém Jeseníku, nebo účast na
zážitkově-soutěžním klání škol z regionu, které pod názvem Hry bez hranic, zorganizovalo
SVČ Pohořelice.
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9 Výsledky inspekční činnosti České školní inspekce
Škola byla v tomto školním roce vybrána Českou školní inspekcí do Výběrového zjišťování
výsledků vzdělávání, se zaměřením na sledování úrovně dosažené žáky 8. ročníku ZŠ
v oblasti přírodovědné gramotnosti. Testování prostřednictvím elektronického systému ČŠI se
konalo v období od 12. do 23. 11. 2018.
Testování se zúčastnilo 15 žáků z 8. A a 18 žáků z 8. B. Celková průměrná úspěšnost žáků
školy v testu přírodovědné gramotnosti byla 43 %, přičemž úspěšnost jednotlivců se
pohybovala v rozmezí od 12 % do 96 %, 24 žáků překročilo v úspěšnosti řešení hranici 30 %,
6 žáků hranici 50 % a pouze jedna žákyně hranici 80 %. V porovnání se sumářem všech
výsledků ostatních škol, byl náš průměrný výsledek 43 % roven průměru ostatních škol, který
činil rovněž 43 %.
Na základě provedeného Výběrového zjišťování výsledků vzdělávání provedla Česká školní
inspekce tematickou kontrolu na některých vybraných školách. Na naší škole proběhla tato
tematická kontrola 8. a 9. 4. 2019. Dvě inspektorky hospitovaly vybrané vyučovací hodiny
přírodovědných předmětů (přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie) napříč všemi ročníky, kde
jsou tyto předměty vyučovány. Se všemi hospitovanými učiteli byl následně příslušnou
inspektorkou proveden i hodnotící pohovor a na závěr tematické kontroly proběhl celkový
hodnotící pohovor s ředitelem školy.
V rámci hodnotícího pohovoru s ředitelem školy inspektorky konstatovaly, že s odbornou
a didaktickou úrovní výuky jsou spokojeni a nemají k tomu zásadních připomínek.
Upozornily ale na občasné používání hovorového jazyka ve výuce, na nutnost minimalizovat
přetahování vyučovacího času do přestávek a na potřebu prohloubit práci se sdělováním cílů
hodiny a poskytování zpětné vazby v závěru hodiny. Získané informace byly vyučujícím
předány a projednány na pedagogické radě školy. K této tematické kontrole jinak nebyla ze
strany ČŠI zpracována žádná inspekční zpráva, škola obdržela pouze výsledky testování.

10 Základní údaje o hospodaření školy
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
a školní klub.
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 Sb. Organizace vede účetnictví ve
zjednodušeném rozsahu. Postup zpracování účetních dat upravují vnitřní 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
pronájem prostor, pořádání kurzů pro veřejnost 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.
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Finanční prostředky organizace získává ze státního rozpočtu prostřednictvím odboru školství
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, od zřizovatele Obce Vranovice, z fondů Evropské
unie, z úplaty za MŠ, ŠD, ŠK, z doplňkové činnosti a z darů.

10.1 Finanční prostředky přidělené KÚ Jmk Brno
Krajský úřad Jihomoravského kraje přidělil škole v roce 2018 finanční prostředky na přímé
náklady na vzdělávání a na účelovou dotaci Podpora výuky plavání v základních školách.
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 2018
uvádí tabulka 14, podrobný rozpis čerpání potom tabulka 15 a rozpis účelové dotace na Podporu
výuky plavání na ZŠ lze nalézt v tabulce 16.
Tab. 14 – Rozpis finančních dotací poskytnutých na přímé náklady na vzdělávání od KÚ Jmk Brno
Poskytnuto
Čerpáno
Ukazatel
k 31. 12. 2018
k 31. 12. 2018
v Kč
v Kč
Neinvestiční dotace- přímé náklady na vzdělávání
celkem (účelový znak 33353)

18 903 899,00

18 903 899,00

13 584 036,00

13 584 036,00

74 115,00

74 115,00

5 245 748,00

5 245 748,00

V tom:
Platy
OON (dohody)
Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)
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Tab. 15 – Podrobný rozpis čerpání dotace na přímé náklady na vzdělávání
Poskytnuto
k 31. 12. 2018
Ukazatel

Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)

Čerpáno
k 31. 12. 2018

v Kč

v Kč

5 245 748,00

5 245 748,00

Z toho čerpáno:
Učebnice

91 187,00

Učební pomůcky

42 914,88

Učební pomůcky – podpůrná opatření

14 430,50

Učební pomůcky 1. třída, integrované děti

4 600,00

Cestovné

26 109,00

Plavání

42 700,00

Náhrada nemoc

48 410,00

Sociální a zdravotní pojištění

4 627 273,00

4,2 0/00

57 153,00

Tvorba FKSP

272 648,92

Vzdělávání zaměstnanců

9 800,00

Ochranné pracovní pomůcky

8 521,70
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Tab. 16 - Účelová dotace Podpora výuky plavání v základních školách
Poskytnuto
k 31. 12. 2018

Čerpáno
k 31. 12. 2018

v Kč

v Kč

Podpora výuky plavání v základních školách
(účelový znak 33070)
V tom:

26 600,00

26 600,00

Služby

26 600,00

26 600,00

Ukazatel

10.2 Projekty EU
V roce 2018 na naší škole probíhaly následující projekty.
Projekt Personální podpora – Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková
organizace v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
Šablony pro MŠ a ZŠ I, poskytovatel dotace MŠMT. Na tento projekt byla schválena dotace
ve výši 1 124 512,- Kč. Projekt byl realizován v době od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018. Podrobné
čerpání dotace v Kč uvádí tabulka 17.

Tab. 17 – Čerpání projektu Šablony I
2016

2017

2018

Celkem v
Kč

DDHM do 999,- Kč

0,00

15 881,00

0,00

15 881,00

Ostatní spotřeba materiálu

0,00

3 151,00

0,00

3 151,00

Cestovné

0,00

938,00

2262,00

3 200,00

Ostatní služby

0,00

26 600,00

22 500,00

49 100,00

Platy

69 460,00

287 556,00

198 949,00

555 965,00

OON

0,00

110 200,00

77 300,00

187 500,00

Náhrada nemoc

0,00

0,00

799,00

799,00

23 616,00

97 769,00

67 640,00

189 025,00

Čerpání projektu

Sociální a zdravotní pojištění
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FKSP

1 041,90

5 751,12

3 994,96

10 787,98

291,70

1 207,00

829,32

2 328,02

Vzdělávání zaměstnanců

0,00

21 780,00

12 480,00

34 260,00

Náklady z DDHM a DDNM

0,00

72 515,00

0,00

72 515,00

94 409,60

643 348,12

386 754,28

1 124 512,00

4,2 0/00

Čerpání celkem
Zůstatek k 31. 12. 2018

0,00

Projekt Personální podpora – ZŠ a MŠ Vranovice v rámci výzvy Šablony II, poskytovatel
dotace MŠMT. Na tento projekt byla schválena dotace ve výši 1 607 147,- Kč. Projekt bude
realizován v době od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020. Podrobné čerpání dotace v Kč uvádíme
v tabulce 18.

Tab. 18 – Současné čerpání projektu Šablony II
Čerpání projektu
DDHM do 999,- Kč
Ostatní spotřeba materiálu
Cestovné
Ostatní služby
Platy
OON
Náhrada nemoc
Sociální a zdravotní pojištění
FKSP
4,2 0/00
Vzdělávání zaměstnanců
Náklady z DDHM a DDNM
Čerpání celkem

2018

2019

2020

0,00
0,00
1 333,00
0,00
128 598,00
3 200,00
0,00
42 136,00
2 571,96
513,00
0,00
0,00
178 351,96

----------------------------

---------------------------

Celkem v
Kč
0,00
0,00
1 333,00
0,00
128 598,00
3 200,00
0,00
42 136,00
2 571,96
513,00
0,00
0,00
178 351,96

Projekt Multifunkční učebna v Základní škole a Mateřské škole Vranovice z Integrovaného
regionálního operačního programu, poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj. Na
tento projekt byla schválena dotace z ministerstva ve výši 2 432 629,80 Kč. Projekt bude
realizován v roce 2017 až 2019. Typ financování ex post.
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10.3 Prostředky přidělené Obcí Vranovice a jejich čerpání
Zastupitelstvo obce Vranovice schválilo rozpočet pro naši organizaci na rok 2018 ve výši
2 131 000,- Kč. Přehled nákladů a výnosů v hlavní činnosti za rok 2018 uvádí tabulka 19.
Tab. 19 – Přehled nákladů a výnosů obecního rozpočtu
Účet
Název

Náklady-Kč

501.1000

Spotřební materiál – akce školy

501.2000

DDHM do 999,- Kč

501.2100

ŠK-DDHM do 999,- Kč

10 191,00

501.2200

ŠD-13-DDHM do 999,- Kč

10 761,00

501.2500

ŠD-14-DDHM do 999,- Kč

5 581,48

501.3000

Čisticí prostředky

68 195,99

501.4000

Kancelářské potřeby

38 367,14

501.6000

Materiál na opravu a údržbu

13 657,29

501.8000

Odborná literatura, noviny, časopisy

16 539,90

501.8200

ŠK-časopisy

501.9000

Ostatní spotřeba materiálu

126 434,80

501.9200

ŠD-13-spotřeba materiálu

28 841,36

501.9300

ŠK-spotřeba materiálu

9 169,58

501.9400

Maškarní ples-soutěže-odměny, spotř.mat.(z darů)

4 000,00

501.9420

Spotřební materiál-reklama

501.9600

Dary – soutěže – odměny ,aktivity

5 000,00

501.9700

ŠD-14-spotřeba materiálu

9 424,04

502.1100

Spotřeba energie - zemní plyn

502.1300

Spotřeba energie – zemní plyn edukace

502.2000

Spotřeba energie – elektřina

502.3000

Vodné
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2 010,00
145 498,62

186,00

500,00

377 424,50
339,00
222 342,00
70 160,90
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502.3100

Stočné

502.3130

Stočné edukace

39,60

502.3300

Vodné edukace

77,40

511.1000

Opravy a udržování

512.1100

Cestovné

518.1000

Ostatní služby

84 425,95

518.1200

Pronájem sportovní haly

37 500,00

518.1210

Ostatní služby-pověřenec GDPR

32 000,00

518.1220

Ostatní služby – úklidové služby

9 310,00

518.1230

Ostatní služby – uložení dat Cloud

12 740,00

518.1240

Ostatní služby – výuka plavání

18 000,00

518.1400

Ostatní služby-akce školy

272 396,00

518.1500

Ostatní služby - startovné

5 700,00

518.1700

Ostatní služby – doprava

545,00

518.1800

Ostatní služby (z darů)

8 000,00

518.1810

Ostatní služby z darů Hošpesová obědové služby

2 640,00

518.1820

Ostatní služby z darů Fridrichová obědové služby

1 248,00

518.3000

Poštovné

3 977,00

518.3200

Revize

518.4000

Účetní poradenství

518.4100

Ostatní služby – školní informační kanál

21 540,00

518.4500

DDNM pod stanovenou hranici

34 351,10

518.5000

Zpracování mezd

87 423,00

518.5500

Údržba systému PC

26 300,50

518.6000

Poplatky za telefony

44 065,54
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518.6100

Internet

30 336,40

518.7000

Odvoz odpadu

19 717,00

518.9000

Bankovní poplatky

7 525,00

521.1300

Platy – informatik

5 600,00

521.1310

Platy – přípravná třída

74 256,00

521.1400

Platy – učitelky MŠ

87 899,00

521.2200

Dohody OÚ

3 804,00

521.2300

OON – edukace – vlastní zdroje

3 384,00

521.2700

OON – kroužky – vlastní zdroje

32 320,00

524.1300

ZSP – informatik

524.1310

ZSP – přípravná třída

18 562,00

524.1400

ZSP – učitelky MŠ

21 974,00

524.2300

ZZP – informatik

524.2310

ZZP – přípravná třída

6 682,00

524.2400

ZZP – učitelky MŠ

7 910,00

525.1300

4,2 0/00 – informatik

525.1310

4,2 0/00 – přípravná třída

311,00

525.1400

4,2 0/00 – učitelky MŠ

371,60

527.1300

Tvorba FKSP – informatik

112,00

527.1310

Tvorba FKSP – přípravná třída

1 485,12

527.1400

Tvorba FKSP – učitelky MŠ

1 757,98

527.2100

Vzdělávání zaměstnanců

7 622,50

527.3000

Lékařské prohlídky zaměstnanců

7 100,00

527.5000

Příspěvky na stravování zaměstnanců

547.1000

Manka a škody- školní úrazy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019

1 400,00

504,00

31,08

62 204,10
2 500,00

Stránka 27

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace, IČ 687 299 28,
Masarykova 178, 691 25 Vranovice
549.1000

Ostatní náklady z činnosti

11 400,00

549.5000

Pojištění majetku

40 324,00

549.6000

Pojištění právní ochrany

33 000,00

551.1000

Odpisy DHM

558.1000

Náklady z DDHM

558.1200

Náklady z DDHM – ŠD -13

17 253,40

558.1210

Náklady z DDHM – ŠD - 14

6 235,52

558.1300

Náklady z DDHM - ŠK

9 110,00

558.7000

Náklady z DDNM

3 586,80

602.1100

Výnosy z prodeje služeb – akce školy

648.1000

Čerpání fondů (dary)

649.1100

Ostatní výnosy – bez nákladů

649.2000

Úplata za předškolní vzdělávání

649.2100

Úplata ŠD

82 520,00

649.2200

Úplata ŠK

83 720,00

649.2300

Úplata edukace

3 840,00

649.5000

Ostatní výnosy – poškození učebnic

4 396,00

662.1000

Úroky

672.1000

OÚ-Výnosy VMVI z transferů

Celkem
Výsledek hospodaření – hlavní činnost

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019

5 652,00
265 009,00

274 406,00
20 888,00
5 122,00
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302,06
2 131 000,00
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2 832 994,06
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10.4 Doplňková činnost
Přehled nákladů a výnosů v doplňkové činnosti za rok 2018 shrnuje tabulka 20.
Tab. 20 – Náklady a výnosy z doplňkové činnosti 2018
Účet
Název

Náklady-Kč

Výnosy-Kč

502.1111

Spotřeba energie - zemní plyn

322,50

502.2001

Spotřeba energie – elektřina

265,00

502.3001

Vodné

62,50

502.3101

Stočné

32,50

504.3001

Prodané zboží – učební pomůcky

521.1001

Platy

1 500,00

521.2001

OON

5 850,00

524.1001

ZSP

375,00

524.2001

ZZP

135,00

525.1001

4,2 0/00

527.1001

Tvorba FKSP

602.1401

Výnosy z PS – Aj kurzy

7 694,00

603.1001

Výnosy z pronájmu

7 800,00

604.3001

Výnosy z prodaného zboží - učební pomůcky

60 687,00

6,00
30,00

Celkem

67 340,00
69 265,50

Výsledek hospodaření – doplňková činnost

82 834,00
13 568,50

10.5 Výsledek hospodaření
Náklady v Kč
Hlavní činnost
Vedlejší činnost

Výnosy v Kč

+ zisk/- ztráta

22 384 607,83

22 379 419,30

- 5 188,53

69 265,50

82 834,00

13 568,50

Výsledek hospodaření
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11 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
a realizované projekty
V rámci rozvojových programů je škola zapojena do projektu, podporovaného Státním
zemědělským intervenčním fondem, Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Díky tomuto
projektu tak žáci školy pravidelně dostávají zdarma ovoce a zeleninu a mléko a mléčné
výrobky.
Škola také pokračuje v aktivní finanční podpoře projektu Dobrý anděl, který podporuje rodiny
s nezaopatřenými dětmi, v nichž rodiče, nebo některé z dětí, trpí onkologickým
onemocněním, nebo ve kterých dítě onemocnělo jiným závažným onemocněním. Každý žák
a pracovník školy může na podporu nadace Dobrý anděl přispět dobrovolným finančním
darem a výsledná suma je poté přeposílána na účet nadace.
Finanční prostředky na podporu pohybových aktivit žáků čerpá škola, respektive vyučující
tělesné výchovy, kteří o to projevili zájem, z projektu Sportuj ve škole, který běží pod
hlavičkou Asociace školních sportovních klubů. Žáci v každém oddělení školní družiny tak
mají možnost jedenkrát týdně vyrazit s učiteli tělesné výchovy do tělocvičny i v odpoledních
hodinách a společně si tam užít hodinu pohybu navíc. Škola uzavřela s Asociací školních
sportovních klubů partnerskou smlouvu, na jejímž základě byly uzavřeny i smlouvy
s jednotlivými učitel – lektory, kteří tak pro asociaci zajišťují podle jejich metodik realizaci
uvedeného projektu.
Na dalších projektových záměrech potom škola postupně spolupracuje a participuje společně
s Místní akční skupinou Podbrněnsko, což škole umožnuje využívat projektové pobídky
v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání SO ORP Pohořelice II, který
MAS Podbrněnsko realizuje. V tomto školním roce tak finance z tohoto projektu byly využity
k organizaci branného dne pro 1. i 2. stupeň a k účasti na několika akcích DVPP.
Na škole také dále pokračuje vlastní projekt Environmentální výchovy, který je výchozím
bodem k řadě aktivit na škole, jako např. sběr starého papíru, organizace projektových dnů
a především kontinuální aktivizace žáků školy směrem k ekologickému chování
a udržitelnému rozvoji.
Na konci minulého školního roku byl na škole ukončen mezinárodní projekt z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020, Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I,
číslo projektu
CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001422. Na tento projekt navazuje v letošním školním roce ze
stejného programu výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha, která bude na
škole realizována pod projektovým názvem „Personální podpora – ZŠ a MŠ Vranovice“ od
1. 9. 2018 do 31. 8. 2020. Celková výše podpory v tomto projektu činí 1.607.147,00 Kč.
Cílem tohoto projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj
a budoucí směřování.
Vybrané aktivity projektu:
 Školní asistent – personální podpora ZŠ a MŠ a ŠD/ŠK
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta školám.
Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům
ohroženým školním neúspěchem.
 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ a MŠ a ŠD/ŠK- 16 hodin/16 týdnů
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Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových
výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita
rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků
a jejich aktivní zapojení do procesu výuky.
 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti
doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně
odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou
odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika
a cizí jazyk.
 Projektový den ve škole ( ZŠ a MŠ)
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení
projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků.
 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního
pedagoga základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou
podpůrných opatření prvního stupně podpory.
 Projektový den mimo školu ( ZŠ a MŠ a ŠD/ŠK)
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení
projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků.
 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého
vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím
vzájemných návštěv
Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při
vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy
z různých škol/školských zařízení.
 Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí
Cílem šablony je prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků mateřských škol
prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Na konci školního roku byl potom ukončen projekt z Integrovaného regionálního operačního
programu s názvem „Multifunkční učebna v Základní škole a Mateřské škole Vranovice“,
vedený pod registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004180. Projekt je
spolufinancován Evropskou unií. Díky tomuto projektu škola modernizovala a rozšířila svoji
konektivitu, vybudovala novou multimediální počítačovou učebnu a získala vybavení pro
měření v přírodních vědách firmy Pasco. Součástí projektu dále bylo přebudování stávajícího
WC na bezbariérové a pořízení schodolezu pro přesun tělesně hendikepovaných osob. Projekt
byl financován způsobem ex post a škola nakonec získala dotaci v celkové výši
2.276.413,07 Kč.
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12 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
V tomto školním roce škola jako instituce sama nevyvíjela aktivity, kterými by se přímo
podílela na dalším vzdělávání. Je ovšem nutné podotknout, že v jejím pedagogickém sboru
jsou učitelé, kteří jsou v rámci dalšího vzdělávání aktivní, ať už se jedná o další vzdělávání
pedagogických pracovníků, nebo např. o pregraduální přípravu učitelů.

13 Spolupráce školy s dalšími organizacemi při plnění úkolů ve
vzdělávání
Na škole je ustavena Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků
školství České republiky. Místní výbor ZO ČMOS velmi dobře kooperuje s vedením školy při
řešení mnoha různých otázek a problémů, týkajících se především pracovně-právních
záležitostí zaměstnanců školy.
Vedení školy samozřejmě úzce spolupracuje se zřizovatelem, tedy vedením obce Vranovice.
Ředitel školy pravidelně konzultuje a informuje starostu obce o dění ve škole, starosta se
pravidelně dostavuje na jednání pedagogické rady, aby mohl přímo a osobně se všemi učiteli
probrat otázky fungování školy a ředitel školy se dvakrát ročně účastní jednání Rady obce, za
přítomnosti předsedy školské komise, kterou informuje o průběhu vzdělávání za uplynulé
období.
Škola samozřejmě spolupracuje se všemi institucemi, které nabízejí vzdělávací aktivity nejen
pro žáky, ale i pedagogy školy. Jedná se např. o NIDV Brno, SSŠ Brno, SVČ Pohořelice,
Hvězdárna a planetárium Brno, Moravské muzeum, Technické muzeum, ZOO Brno, Lipka –
školské zařízení pro EVVO, Základní umělecká škola Pohořelice, Janáčkovo divadlo,
Mahenovo divadlo, Divadlo Polárka, Divadlo Radost, Asociace školních sportovních klubů,
Policie ČR – krajské ředitelství Jmk a celá řada dalších institucí, jejichž vyčerpávající výčet
zde samozřejmě nelze poskytnout.
V rámci kariérového poradenství škola spolupracuje s Úřadem práce Brno – venkov a se
Střední školou stavebních řemesel Brno – Bosonohy (projekt POLYGRAM).
V rámci obce pak škola na řadě vzdělávacích aktivit spolupracuje s místními organizacemi
a firmami, jako např. knihovna Vranovice (vzdělávací pořady, pasování prvňáčků na čtenáře),
SDH Vranovice (preventivní program Hasík), Zahradnictví Vranovice a Nábytek Mikulík
(exkurze žáků), farnost Vranovice (vzdělávací programy k Velikonocům).
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14 Závěr
Škola si v uplynulém školním roce prošla po personální stránce nelehkým obdobím. Věříme
ale, že současný pracovní tým udělá vše pro to, aby se maximálně využil potenciál této změny
k dalšímu rozvoji školy. Vždyť je-li vzdělání skutečně klíčem k naší budoucnosti, máme
velmi dobrý a efektivní nástroj k tomu, abychom ji mohli pozitivně měnit a ovlivňovat –
NAŠI ŠKOLU!

Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.
ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019

Stránka 33

