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1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název:

Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav,
příspěvková organizace

Adresa:
IČO:
IZO:

Nádražní 4, 693 01 Hustopeče
71 00 98 68
102 255 296

Identifikátor školy:

600 112 381

Právní forma:

příspěvková organizace

Kontakt:
Email:
WWW:

tel./fax.: 519 412 489
skola@zs-nadrazni.cz
zs-nadrazni.cz

Ředitel školy:
Kontakt:
Email:

Mgr. Ivana Matějíčková
tel.: 725 326 472
reditel@zs-nadrazni.cz

Zástupce ředitele:
Kontakt:
Email:

Mgr. Václav Schejbal
tel.: 725 326 471
zastupce@zs-nadrazni.cz

ZŘIZOVATEL
Název:
Adresa:
Kontakt:
email:
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Město Hustopeče
Dukelské náměstí 2/2, Hustopeče, 693 01
tel.: 519 441 060
fax.: 519441 062
posta@hustopece-city.cz

1.1. Součásti školy
součásti školy
Základní škola
Školní družina

kapacita
594 žáků
80 žáků

1.2. Základní údaje o součástech školy
Škola je úplnou základní školou a je vedena v rejstříku škol a školských zařízení
pod identifikátorem právnické osoby - 600 a má právní formu - příspěvková
organizace (zřízená Městem Hustopeče).
Škola je od 1. 1. 2003 samostatným právním subjektem zřízeným Městem
Hustopeče a má přiděleno IČO 71 00 98 68 .
Škola má 17 tříd, 9 na 1. stupni a 8 na 2. Stupni, součástí je školní družina, která
má 2 oddělení.
Školní budova je z roku 1944. Přístavba tělocvičny z roku 1961. V posledních
letech město Hustopeče zabezpečilo tyto opravy a rekonstrukce budovy:
výměna oken, oprava fasády, rekonstrukce kotelny, rekonstrukce
kanalizace,celková rekonstrukce tělocvičny. Ve školním roce 2011/2012 proběhla
1.etapa rekonstrukce elektroinstalace.

1.3. Materiálně-technické podmínky vzdělávání
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Prostředí, prostory a vybavení školy

komentář

budova, učebny, herny a další místnosti a
jejich estetická úroveň

Pravidelná údržba a úklid.
Květinová výzdoba na chodbách a
ve třídách.
Výzdoba chodeb i tříd/ výtvarné
práce, nástěnky, fotografie/

členění a využívání prostoru ve škole

Velké prostorné chodby – umístění
pingpongových stolů.
Přízemí: odborné pracovny,
tělocvična, šatny.
Kmenové třídy:
1.patro: 6.-9. ročník
2.patro: 1.-5. ročník

odborné pracovny, knihovny, studovny,

Odborné pracovny-

multimediální učebny

fyzika,chemie/2008/
přírodopis, interaktivní pracovna,
počítačová učebna, knihovnačítárna

vybavení učebními pomůckami, výukovými
programy

Pravidelné doplňování a inovace
učebních pomůcek, výukových
programů, sportovního náčiní dle
finančních možností
Koordinace nákupu nových,
opotřebovaných učebnic, nutná
důsledná spolupráce vyučujících.

vybavení žáků učebnicemi, učebními texty

vybavení kabinetů, laboratoří a učeben
pomůckami

Třídy i kabinety jsou postupně
rekonstruovány/ podlaha,
stěny/,popřípadě vybavovány
nábytkem.Prioritou je postupná
výměna starých lavic a židlí za
stavitelný nábytek.

dostupnost pomůcek, techniky,
informačních zdrojů a studijního materiálu

Zdroje informací- počítačová
pracovna-25 PC pro žáky, připojení
k internetu.
Interaktivní pracovna: 4 PC
Kabinety :připojení k internetu,
sdílení dat prostřednictvím
intranetu.
ŠD – 2PC

Komentář ředitele školy:

Škola je průměrně vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce
některých předmětů jsou využívány výukové programy, výuka se realizuje
v odborných učebnách. Žákům i učitelům je pro studium k dispozici i
vybavená školní čítárna. Učební pomůcky, literatura i jednotlivé sbírky jsou
průběžně inovovány a doplňovány dle finančních možností školy.
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Areál školy tvoří školní budova s přilehlou tělocvičnou, školní dvůr a dětské
hřiště. Ve školní budově se ve druhém patře nachází třídy prvního stupně,
kabinet a školní družina, v prvním patře třídy druhého
stupně,kabinety,knihovna, pracovny(přírodopis,výtvarná výchova,PC učebna,
interaktivní učebna),sídlí zde i vedení školy.V přízemí jsou vybudovány
pracovny chemie a fyziky ke kterým přiléhají kabinety.Na obou patrech jsou
na chodbách stoly na stolní tenis. Škola má velkou prostornou tělocvičnu
s posilovnou ,která prošla v r.2009 zásadní rekonstrukcí. K dispozici jsou
nové šatny se sociálním zařízením (odděleně pro školu a veřejnost) a
bezbariérový přístup. Tělocvična slouží škole i veřejnosti. Od 1. 6. 2011 škola
vlastní také přilehlé multifunkční sportovní hřiště, které slouží v odpoledních
hodinách veřejnosti.
Školní dvůr slouží jako venkovní hřiště. Má povrchovou úpravu / dlažba/ pro
jednoduché míčové hry, bylo odstraněno nevyhovující staré doskočiště pro
skok daleký a jako investice města Hustopeče vybudováno nové, splňující
podmínky legislativy v souvislosti s bezpečností žáků.
V přední části se nachází odpočinková zóna, kterou můžou využívat žáci o
velkých přestávkách nebo ji využívá školní družina. Součásti školy je i malé
dětské hřiště s dřevěnou věží a klouzačkou, plochou pro míčové hry, které
využívá především školní družina.
Škola je vybavena pracovnou ICT a interaktivní, multimediální pracovnou.
Obě pracovny využívají žáci nejen k výuce ICT, ale i dalších předmětů.
Učitelé mají k dispozici počítač ve sborovně a ve všech kabinetech. Všechny
počítače jsou propojeny do počítačové sítě, což umožňuje žákům i učitelům
přístup na internet. V rámci renovace PC učebny došlo ve školním roce
2011/2012 k vnitřnímu zasíťování a zprovoznění Intranetu pro sdílení dat.
Škola také disponuje zánovní, učebnou pracovních činností.
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1.4 Školská rada:
Školská rada je zřízena dle § 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve
znění pozdějších předpisů a vykonává svoji činnost v souladu s § 168
uvedeného zákona
Údaje o školské radě a o její činnosti ve školním roce 2011/2012:
Školská rada byla zřízena Městem Hustopeče dne 15. 10. 2005 a po ukončení
tříletého funkčního období byla nově zřízena Městem Hustopeče dne 13.9.2011,
Školská rada má 6 členů a její složení je zveřejněno na www.stránkách školy.
Během školního roku 2011/2012 zasedla celkem dvakrát – 10.11. 2011 a 29. 6.
2012, projednala, popř. schválila všechny dokumenty dle § 168 Zákona
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Projednané dokumenty včetně přijatých závěrů jsou uvedeny v usnesení z
uvedených zasedání školské rady.

2 PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A
VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ

2.1 Vzdělávací program
vzdělávací program
Školní vzdělávací program 79-01-C/01 čj.9/2007

zařazené třídy
1.-9.

2.2. Vykonávaná činnosti „školní družina“
název
Školní družina
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IZO
102255296

ročník
1.-3.

kapacita
80

3.PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
3.1 Pedagogičtí pracovníci
a)

celkové počty a odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů

Stav dle výkazu osoby
(úvazky)R 13-01 (učitelé k
30.9.2011) ,Z 2-01
(vychovatelé k 31.10.2011)

Celkový počet pedagog.
pracovníků
- z toho učitelé na 1.stupni
- z toho učitelé na 2.stupni
- z toho vychovatelé ŠD

FYZICKÉ

z toho bez
odborné
kvalifikace

OSOBY

celkem z
toho
ženy
23
20
11
12
2

PŘEPOČTENÉ
OSOBY/úvazky/
celkem

10
10
2

3

22,75

3
0
0

1,5

b) věkové složení pedagogických pracovníků, pedagogičtí pracovníci na MD a
RD
UČITELÉ
věková skupina, důchodci, MD a RD Celkem z
z
toho
toho
muži
ženy
do 35 let
8
1
7

0

0

35 až 50 let

9

0

9

2

2

nad 50 let

6

2

4

0

0

23

3

20

2

2

41,7

47,3

38,8

39,5

39,5

počet pedagogických pracovníků
celkem
průměrný věk pedagogických
pracovníků
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VYCHOVATELÉ
Celkem Z toho
ženy

důchodci celkem

0

0

0

0

0

mateřská a rodičovská dovolená

4

0

4

0

0

3. 2. Nepedagogičtí pracovníci

Stav dle výkazu
osoby (úvazky)

SPRÁVNÍ

ÚSEK

FYZICKÉ OSOBY
celkem z toho
ženy
5

4

PŘEPOČTENÉ OSOBY / ÚVAZKY /
celkem z toho
z toho bez
ženy
odborné
kvalifikace
5,00
4,00
0

4.ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE ANÁSLEDNÉ

PŘIJETÍ DO ŠKOLY, VÝKONY JEDNOTLIVÝCH
VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ
4.1. Údaje o zápisu k povinné školní docházce pro
školní rok 2012/2013
Zápis k povinné školní docházce (PŠD) pro školní rok 2012/2013 se uskutečnil
dne 14. 2. 2012 s následujícím výsledkem:
počet prvních
tříd
2

8

počet dětí přijatých do prvních
tříd
28

počet odkladů pro školní
rok
9

4.2. Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy
ve školním roce 2011/2012
ročník
počet žáků

1
1

3
1

4
2

5
1

6
10

7
0

8
1

4.3.Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy
typ školy

Počet
přihlášených/
přijatých žáků
3/2
3/3
18/18
24/24
0

víceleté gymnázium
čtyřleté gymnázium
střední odborná škola
střední odborné učiliště
konzervatoř

% z
celku
11%
6,7%
40%
53%
0

4.4 Počty žáků školy
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ročník

počet žáků
k 30.9.2011

z toho
dívek

Počet žáků
k 30.6.2012

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
CELKEM

28
34
34
42
28
42
30
46
42
326

15
17
15
19
11
21
12
24
19
153

27
36
32
42
28
42
28
45
43
321

9
1

4.5.Počty žáků ŠD
ŠD

celkem Z toho chlapci Z toho dívky

Stav k 30.9.2011

53

26

27

Stav k 30.6.2012

50

25

25

4.6. Dojíždějící žáci k 30.9.2011

DOJÍŽDĚJÍCÍ ŽÁCI
Boleradice
Borkovany
Bořetice
Diváky
Horní Bojanovice
Kurdějov
Němčičky
Nosislav
Popice
Pouzdřany
Starovice
Starovičky
Strachotín
Šakvice
Uherčice
Těšany
Zaječí
CELKEM
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počet
žáků
6
1
1
5
8
11
1
2
8
8
63
6
6
46
5
1
1
179

5.ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Vzdělávání žáků probíhalo v souladu s cíly uvedenými v ŠVP s následujícími
výsledky:

5.1. Celkové hodnocení žáků – prospěch
třída

Prospěli s
vyznamenáním
13
13
13
17
14
16
15
17
14
8
8
4
2
6
7
2
3
174

1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4. B
5.A
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
CELKEM

prospěli

neprospěli
1

4
1
1
6
4
14
13
13
9
12
13
16
18
19
141

1
3
1
6

5.2 Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování
třída
6.A
7.B
9.A
CELKEM
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Uspokojivé
chování
1
2
3

Neuspokojivé
chování
1
1
2

5.3. Počet omluvených / neomluvených hodin

třída

1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4. B
5.A
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
CELKEM

počet
omluvených
hodin
563
380
661
764
571
1281
771
714
1015
1260
1171
564
806
1311
1671
2097
2009
17609

průměr na
žáka třídy

počet
neomluvených
hodin

průměr na
žáka třídy

1

0,05

126
8

8,4
0,38

6

0,29

40,20
29,23
38,88
44,94
38,07
75,35
36,71
32,45
36,25
60,00
55,76
43,38
53,73
62,43
72,65
99,86
91,32
53,6

141

5.4. Opakování ročníku
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třída

žák neprospěl

1.A
CELKEM

1
1

žák nemohl
být
hodnocen
0
0

5.5 . Výchovná opatření – pochvaly
třída
1.A
1.B
2.A
2 B
3.A
3.B
4 A
4.B
5.A
6.A
6 B
7 A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
CELKEM

Pochvala TU
4
2
3
9
8
4
17
7
2
6
10
8
13
7
2
1
1
104

Pochvala ŘŠ

1
1
1

2
1
6

5.6. Výchovná opatření – napomenutí a důtky
třída
3.B
4.A
4.B
5.A
6.A
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
CELKEM
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Napomenutí
TU
3
2
1
3
3

Důtka TU

1

1
3
1

5
18

1
6

Důtka ŘŠ

5
3
1
1
2
1
1
1
15

5.6. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně
nadaní žáci
5.6.1. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
speciální vzdělávací
potřeby

počet žáků

zdravotní postižení
zdravotní znevýhodnění

0
4

sociální znevýhodnění

0

forma vzdělávání
(individuální nebo
skupinová integrace)

individuální
vzdělávací plán

- individuální
integrace
-

ano
-

Ve školním roce 2011/2012 byli na škole vzděláváno celkem 4 integrovaní žáci
z toho - 1 žák s autismem, individuálně integrován
- 3 žáci se zdravotním znevýhodněním (vývojové poruchy učení, vývojové poruchy
chování)-individuálně integrováni

Přehled žáků s SPU
Ročník
Počet žáků
1.-5. ročník
22
6.-9.ročník
37
Celkem
59

%

18%

5.6.2. Péče o zaostávající a problémové žáky ve školním roce 2011/2012
Tato péče byla zabezpečována především následujícími aktivitami:
 pro zaostávající žáky bylo zabezpečeno doučování a individuální péče
vyučujících
 škola úzce spolupracovala s PPP Hustopeče, SPC Brno a SPC Břeclav, v
oblasti péče o integrované žáky a žáky s SPU
 problémy v chování žáků řešila škola úzkou spoluprací s rodiči a činností
výchovné komise

5.6.3. Vzdělávání nadaných žáků ve školním roce 2011/2012
Ve školním roce 2011/2012 nebyli na škole vzděláváni žádní nadaní žáci dle § 17
Zákona č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
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jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Důvod je
skutečnost, že škola neměla v daném školním roce školským poradenským
zařízením doporučeného žádného žáka jako mimořádně nadaného.
Škola přesto vytváří podmínky pro rozvoj nadání žáků jinými formami jako jsou
např. zvýšená nabídka výuky informatiky v rámci povinně volitelných předmětů,
individualizace hodin matematiky na 1.stupni a nabídka volitelného předmětu –
Anglické reálie / viz projekt Peníze školám/,individuální přístup k nadaným žákům
ve vyučovacích hodinách, účast v naukových soutěžích, olympiádách, činnost
zájmových kroužků atd.

5.7. Vzdělávání žáků prostřednictvím nepovinných předmětů ve
školním roce 2011/2012
Ve školním roce 2011/2012 měla škola zařazen v učebním plánu nepovinný
předmět Náboženství , Sportovní hry, Angličtina hrou.
název
Počet žáků
Náboženství
17
Sportovní hry
17
Angličtina hrou
18

5.8. Zjišťování výsledků vzdělávání žáků prostřednictvím
srovnávacích testů ve školním roce 2011/2012
Ve školním roce 2011/2012 proběhlo následující vzdělávání žáků formou
srovnávacích testů:
- březen 2012 – mezinárodní srovnávací testování PISA
- květen 2012 -Generální zkouška testování žáků 5. a 9. ročníků

5.9. Výsledky vzdělávání žáků prostřednictvím projektů a dalších
činností ve školním roce 2011 /2012
Během školního roku 2011/2012 škola zorganizovala pro žáky následující projekty
a další činnosti vztahující se ke vzdělávání:
V průběhu celého školního roku:
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 e Twinning – dlouhodobý projekt mezinárodní spolupráce prostřednictvím
ICT
 Projektové vyučování-Poznáváme Hustopeče
- projektové vyučování v rámci jednotlivých vzdělávacích
oblastí
V jednotlivých měsících:
říjen: návštěva Úřadu práce Břeclav, žáci 9. Ročníků, v rámci kariérového
poradenství, besedy v knihovně
listopad: účast na přednášce „Trestní právo“-9.třídy
prosinec: Vánoční dílny
leden: „Hudba kolem nás“- výchovný koncert
únor: exotičtí plazi
březen: Velikonoční dílna
Matematický klokan
„ Básnické střevo „-recitační soutěž
duben: dopravní výchova
vernisáž a výstava dětských prací
pěvecká soutěž
květen: historické exkurze / Praha, Kutná Hora/
exkurze – přírodní rezervace
dravci
červen: divadlo Brno- představení v anglickém jazyce-6.-9.ročník
ekologická vycházka- Pálava

5.10. Výsledky zájmového vzdělávání žáků ve školní družině ve
školním roce 2011/2012
1. 9. 2011 byla ve školním roce 2011/2012 zahájena činnost školní družiny.
50 zapsaných žáků bylo rozděleno do dvou oddělení k odpolední činnosti a jedno
oddělení ranní školní družiny.
Při zájmové činnosti spolupracovaly vychovatelky s třídními učitelkami
kmenových tříd a snažily se naplňovat hlavní cíl činnosti - zajímavou a pestrou
náplní práce vytvářet pro žáky podnětné, přátelské a bezpečné prostředí. Při
zájmové činnosti vychovatelky vycházely z ročního, měsíčního a týdenního plánu.
Organizační záležitosti byly projednávány na poradách s vedením školy.
Během školního rolu 2011/2012 se ve školní družině uskutečnily následující
hlavní akce pro žáky a veřejnost:
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Kulturní :
Folklórní kroužek – vystoupení na Mikulášských, Svatomartinských slavnostech,
slavnosti Mandloní
Vánoční jarmark
Vánoční besídka v ŠD
Družinový rej masek se soutěžemi
Filmové odpoledne plné pohádek
Malovaný chodník

Sportovní :
Drakiáda – pouštění draků na Křížovém kopci
Dětský sportovní den
Zimní hry na sněhu
Pracovní :
Vánoční dílna
Velikonoční dílna – kreslení kraslic
Zvířata kolem nás
Kvízy :
Košík plný otázek
Hádankové odpoledne

6.ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH
JEVŮ

6.1. Základní údaje o školním poradenském pracovišti

Prevence sociálně patologických jevů byla ve školním roce 2011/2012 zajišťována
na škole především prostřednictvím školního metodika prevence a výchovného
poradce.
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6.2. Základní údaje o personálním zabezpečení
pracovník

počet

kvalifikace, specializace

dosažené vzdělání

věk

výchovný poradce

1

VŠ- Čj, OV

50+

školní metodik prevence

1

dokončené studium VP
dle § 8 Vyhl. č.317/2005 Sb.
Kurzy v rámci DVPP

VŠ- Př,Zzv

50+

6.3. Činnost výchovného poradce ve školním roce 2011/2012
Výchovný poradce pracoval podle měsíčního plánu, který vycházel z ročního plánu
výchovného poradenství a z plánu práce školy. Pravidelně konzultuje a úzce
spolupracuje se školním metodikem prevence a ředitelkou školy. Pomáhá při řešení
kázeňských a výchovných problémů.
Výchovný poradce se pravidelně zúčastňuje kurzů a seminářů.
Výchovný poradce dále během školního roku zabezpečoval následující činnosti:
 pravidelná spolupráce s PPP Břeclav, její pobočkou v Hustopečích
 předávání zkušeností a informací ostatním vyučujícím
 podpora kolegů v dalším sebevzdělávání
 pomoc začínajícím učitelům
 spolupráce s TU a ostatními vyučujícími při řešení kázeňských a
výchovných problémů a při podpoře talentovaných žáků
 zvýšená pozornost dětem s problémovým vývojem, rizikovým chováním,
nedostatečným rodinným zázemím
 konzultace a pomoc rodičům i dětem

6.4. Činnost školního metodika prevence ve školním roce
2011/2012

Školní metodik prevence naplňoval během školního roku úkoly stanovené
v dokumentu „Minimální preventivní program“. Dále pracoval v souladu s
koncepčními záměry školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
Pravidelně spolupracuje s:
 výchovným poradcem
 vedením školy
 třídními učiteli
 pracovníky pedagogicko-psychologických poraden
 okresním metodikem prevence
 střediskem výchovné péče
 Policií ČR
 odborem sociálně právní ochrany dětí a mládeže
 rodiči
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ŠMP každoročně vypracovává „Minimální preventivní program“, ve kterém vychází
z vyhodnocení z předcházejícího školního roku.
Organizuje také besedy, konzultace, programy a zajišťuje informační materiály.
Přehled akcí školy:
Biatlon – „ O pohár HTV“
Atletika-„ O pohár ředitelky školy“
Prevence sexuálně přenosných nemocí
První pomoci se nebojíme
Hrou proti AIDS
Poruchy příjmu potravy
Klima třídy
Peer program
Absolvované DVPP:
 Pravidelné setkání školních metodiků
 Odměny a tresty- Břeclav

7.ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ
Pro školní rok 201/2012 byl vypracován plán dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků (dále jen „DVPP“), který stanovuje priority s tím, že jejich realizace
bude zabezpečována prostřednictvím institucí poskytujících DVPP. Výběr
jednotlivých vzdělávacích programů byl zaměřen na vzdělávací oblasti určené
projektem EU-Peníze školám.
Aktivita jednotlivých pedagogických pracovníků v oblasti DVPP byla vedením školy
vyhodnocována pololetně a zohledněna finančním ohodnocením.

Druh akcí DVPP (priorita)
studium ke splnění dalších kvalifikačních
předpokladů
vzdělávací akce akreditované MŠMT
pro pedagogické pracovníky – výuka
vzdělávací akce pro školní metodiky prevence
vzdělávací akce pro vedoucí pracovníky
vzdělávací akce zaměřené na tvorbu a realizaci ŠVP
vzdělávací akce pro výchovné poradce
ostatní kurzy a školení (financované mimo
státní rozpočet)
Sdílení praxí
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Počet zúčastněných pracovníků
2
5
2
7
0
2
19
18

8.ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACÍ ŠKOLY NA
VEŘEJNOSTI
Ve školním roce 2011/2012 zabezpečovala škola celou řadu mimoškolních aktivit
jak pro žáky, tak pro širokou veřejnost. Tyto aktivity byly prezentovány
prostřednictvím webových stránek školy, Hustopečských listů a HTV.

8.1. Zájmové kroužky
Ve školním roce 2011/2012 nabízela škola žákům tyto zájmové aktivity:
1. stupeň / 1. – 5. ročník /

Název
Míčové hry
Dyslektický
Angličtina
Výtvarný
Sborový zpěv
E Twinning
Folklórní
CELKEM

Počet žáků
40
22
31
26
13
18
19
163

2. stupeň/ 6.-9. ročník/
Název

Počet žáků
Jóga
12
Literárně dramatický
10
Výtvarný kroužek
22
Zpívání pro radost
12
CELKEM
36
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8.2. Mimoškolní a volnočasové aktivity školy ve školním roce
2011/2012































21

V průběhu školního roku 2011/2012 žáci absolvovali tyto akce:
„Hustopečský kameňák“-závod MTB kol- organizační zabezpečení
„Vánoční běh městem“-organizační zabezpečení
„Burčákové“ ,“ Svatomartinské“ slavnosti, slavnosti Mandloní- kulturní
program
„Masopust“-kulturní program
Vánoční a velikonoční dílna
Recitační soutěž 1.stupeň
Pěvecká soutěž „Skřivánek“
Výtvarné soutěže a výstavy
Beseda v MěK
Návštěva mateřských škol ve škole
Beseda s rodiči předškoláků
„Básnické střevo
Filmová představení
Výchovný koncerty ZUŠ,
Týden divadel Hustopeče
Dopravní soutěže
Školní sportovní turnaje:
vybíjená
 přehazovaná
 florbal
 basketbal
 šachy
 fotbal
Školní olympiády- Dějepis
- Jazyk český
- přírodopis
- matematika
Okresní přebor v atletice žactva a dorostu
Mc Donald cup
Okrskové kolo vybíjená
Hokejbal
Den Země
E Twinning maraton
E Twinning minikonference
Lyžařský výcvikový kurz
Historická exkurze Praha
 Halloween ve škole































Mikulášská nadílka
Vánoční a velikonoční dílny
Exkurze Antropos
Návštěva MěÚ Hustopeče
Exkurze v Domě u Synků
Školní výtvarná soutěž
Exkurze Pálava
Školní akademie
Den dětí
Pasování prvňáčků na čtenáře
Exkurze Pálava
Školní výlety
Sběr kaštanů, šípků, pomerančové kůry
Biatlon- O pohár HTV
Naše město-projektová hra
Přírodovědný a matematický klokan
Uspávání broučků
Okresní kolo v šachu
Den zdraví
Po stopách TGM
Adventní koncert
Anglické divadlo
Vánoční sportování 1.stupeň
Přednáška- Ústní hygiena
Hustopečské skákání
Divadlo Radost-Brno
Plavecké závody
Návštěva úřadu práce Břeclav
Atletické závody „O pohár ředitele školy“

8.3. Prezentace školy na soutěžích a olympiádách ve školním
roce 2011/2012
Škola se zapojila do řady soutěží a olympiád s následujícími úspěchy:
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SPORT:

Mc Donald CUP:

 okrskové kolo : mladší žáci-1.-3.třída -1. místo
mladší žáci: 4.-5. třída- 2.místo
 okresní kolo:
mladší žáci-1.-3.třída- 3.místo

Prevenar CUP:
 okrskové kolo ve vybíjené- 4.-5. třída-chlapci: 3.místo

Hokejbal:

 okrskové kolo- mladší žáci-2. místo
-starší žáci- 1. místo
krajské kolo- -starší žáci-4.místo

Basketbal:

 okrskové kolo-starší žáci-3.místo

Atletika:

 okresní přebor: 2x medailová umístění,4x finálová umístění
Hustopečské skákání:
 městský přebor:2x medailová umístění okresní přebor: 4 xúčast s finálovým umístěním
 Šachy:
 školní kolo- 25 zúčastněných žáků
 okresní kolo-5ti členné družstvo- 5. místo

Dopravní soutěž mladých cyklistů

 Školní a okrskové kolo

Olympiády

 Školní kolo a okrsková kola- matematika, český jazyk, dějepis, přírodopis
 Okresní kolo- dějepis, přírodopis, český jazyk
 Krajské kolo- dějepis

Recitační soutěž“Dětská scéna 2012“

 Okrskové,okresní kolo.
 „ O Boleradický džbánek“- finálová umístění
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Výtvarné soutěže
 Mezinárodní výtvarná soutěž“Pod modrou oblohou“- práce žákyně
9.A byla vybrána mezi 100 nejlepších z 3000 účastníků
 Výtvarný maraton

9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ
ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
Ve školním roce 2011/2012 byla dne 13. 9. 2011 uskutečněna kontrolní činnost
ČŠI. Předmětem byla státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského
zákona a souvisejících prováděcích právních předpisů.
Shrnutí výsledků kontroly:
Kontrolou dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování
vzdělávání a školských služeb, zejména školského zákona a navazujících právních
předpisů, nebyla zjištěna porušení kontrolovaných ustanovení školského zákona./
Protokol Čj.ČŠIB-878/11-B/
10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Výsledky hospodaření hodnotí škola vždy za kalendářní rok.
10.1. Výsledky hospodaření školy v kalendářním roce 2011 (uzavřený rok)

Dotace ze státního rozpočtu a její vyúčtování za rok 2011
Ukazatel
stát.rozpočtu/SR/
Neinvestiční výdaje
-celkem
Zákonné pojištění mezd
Účelová dotace:
asistenti pedagoga
-v tom: a/platy
b/ostatní
Účelová dotace:
Školní vybavení pro žáky
1.ročníků základního vzdělávání
Účelová dotace:
Posílení platové úrovně pedag.
pracovníků s VŠ a odbornou
kvalif.
-v tom: a/ platy
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Poskytnuto
k 31.12.2011

Čerpáno
k 31.12.2011

Vráceno
v průběhu
roku

Vratka při
finančním
vypořádání

11 567 000

11 567 000

0

99 000

34 930
99 000

0

0

73 000
26 000
25 000

73 000
26 000
25 000

0

0

467 000

467 000

360 000

360 000

0

b/ostatní
Přímé náklady na vzdělávání
-v tom:
a/plat
b/OPPP
c/ostatní
/pojistné,FKSP,ONIV/
Náhrady za prvních 14 dnů
pracovní neschopnosti

107 000
10 957 000

107 000
10 957 000

7 931 000
43 000

7 931 000
43 000

2 983 000

2 983 000
23 933

0

0

Dotace zřizovatele a její zúčtování za rok 2011

Ukazatel rozpočtu
zřizovatele
Provozní dotace

Poskytnuto
k 31.12.2011
2 276457

Energie-elektřina
-plyn
-voda
Spotřeba materiálu
Opravy a udržování
Služby
Odpisy majetku
Vzdělávání
zaměstnanců
Ostatní finanční
náklady
Náklady celkem

915 727

Čerpáno
k 31.12.2011
2 310 002 Kč/33 545 Kč hrazeno
z doplňkové činnosti/

466 350
212 818
304 776
348 585
8 638
53 105
2 310 002

11. ZÁVĚR
Celkovou úroveň školy a výsledky vzdělávání ve školním roce 2011/2012 lze
považovat za standardní.
Byl splněn roční plán činnosti školy a realizována výuka podle školního
vzdělávacího programu v daných třídách. Analýzou výsledků vzdělávání v souladu
s koncepcí školy a potřebami žáků, byl ŠVP inovován dodatkem, s platností od 1. 9.
2011.
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Materiální podmínky a vybavení školy se mírně zlepšily. V souvislosti s čerpáním
dotace z projektu EU-Peníze školám, byla zrenovována učebna PC a škola
vybavena další výpočetní technikou umožňující sdílení dat.
V dalším období se škola musí stále zaměřovat na zvýšení účinnosti výchovného
působení na žáky s ohledem na vzrůstající výchovné problémy ( vulgárnost, šikana
apod.) .,zajišťovat propagaci školy na veřejnosti.
V oblasti materiálního i vzdělávacího zabezpečení školy bude hlavním úkolem
pokračovat v realizaci projekt „EU-Peníze školám“.
Byl splněn prioritní úkol- realizace 1. fáze projektového záměru-„ Vyučování bez
stresu“ .
V Hustopečích dne 20. 9. 2012
podpis a razítko ředitele školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 byla projednána:

24.9.2012
projednáno v pedagogické radě pedagogických pracovníků
15.10.2012 schváleno ve školské radě
24. 9. 2012 projednáno na poradě provozních pracovníků
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