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ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková
organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA
Školní rok 2014/2015

Zpracovala: Mgr. Ivana Matějíčková
ředitelka školy
Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,
za období předchozího školního roku a doplňuje se o výsledky hospodaření školy.

2

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:

Město Hustopeče

Adresa:

Dukelské náměstí 2/2, Hustopeče, 693 01

Kontakt:

tel.: 519 441 060
fax.: 519441 062
posta@hustopece-city.cz

email:
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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, má právní formu - příspěvková organizace (zřízená
Městem Hustopeče).
Škola je od 1. 1. 2003 samostatným právním subjektem zřízeným Městem Hustopeče a má
přiděleno IČO 71009868.
Škola má 19 tříd, 9 na 1. stupni, 10 na 2. stupni, součástí je školní družina, která má
2 oddělení. Ve školním roce bylo naplněno 14 tříd (průměr 21 žáků ve třídě) a 2 oddělení
ŠD(celkem 57 žáků).
Školní budova je z roku 1944. V minulých letech byla opravena fasáda školy, provedena
výměna oken a zrekonstruována kanalizace. V roce 2013/2014 byly vyměněny luxfery za
plastová okna, v průběhu prázdninových měsíců 2014 proběhla rozsáhlá rekonstrukce
elektroinstalace 1. patra, v průběhu prázdninových měsíců 2015 dokončena elektroinstalace
přízemí a opraveny a zrenovovány šatny.
Přístavba tělocvičny z roku 1961. V roce 2010 byla přístavba tělocvičny kompletně
zrekonstruována.
Učebny ZŠ Hustopeče, Nádražní 4
Všechny učebny splňují parametry pro výuku a to jak učebny kmenové, tak i odborné
pracovny.
Kmenové třídy:
1. stupeň ZŠ – celkem 9 kmenových tříd, 3 vybaveny výškově stavitelným školním
nábytkem splňujícím hygienické předpisy a normy, 3 třídy jsou vybaveny systémem
umožňujícím interaktivní výuku, 2 třídy jsou vybaveny učitelským PC s projektorem.

2. stupeň ZŠ – celkem 5 kmenových učeben, 3 s výškově stavitelným nábytkem (lavice i
židle), 3 učebny vybaveny interaktivním systémem.
Odborné učebny:
Učebna Ch – moderní učebna využívaná k výuce chemie, s kompletním vybavením,
plazmovou televizí a audiovizuální technikou (DVD, VHS)
Učebny Fy – učebna fyziky s pracovními stoly (elektrické přípojky, voda, plyn)
Učebna Př – odborná učebna přírodopisu vybavené PC, projektorem, plátnem, obrazy,
biologickými sbírkami sbírky aj.
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PC učebna – moderní učebna pro výuku informatiky i ostatních předmětů, nově
zrekonstruovaná v roce 2011, celkem 25 tenkých klientů pro žáky, jeden učitelský PC,
ozvučení třídy, projektor.
Interaktivní učebna – učebna pro projektové práce
Cvičná kuchyňka – využívaná pro pracovní činnosti a pracovní dovednosti.
Mobilní učebna- pojízdný vozík s 12 notebooky, 6 ipadů
Ve školním roce 2013/2014 proběhla instalace wifi routeru pro celou budovu.
Sportovní zázemí školy - škola disponuje kvalitním sportovním zázemím využívaným pro výuku
tělesné výchovy a pro volnočasové aktivity žáků. Jde o prostory tělocvičny, posilovny, školního
hřiště a školního dvora.

1.3. Materiálně-technické podmínky vzdělávání
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, přilehlé kabinety.
Kmenové třídy:
1. patro: 6. -9. ročník
2. patro: 1. -5. ročník

Odborné pracovny, knihovny, studovny,
multimediální učebny

Odborné pracovny- fyzika,chemie/2008/
přírodopis, interaktivní pracovna,
počítačová učebna, knihovna-čítárna,
cvičná kuchyňka.

Vybavení učebními pomůckami, výukovými
programy, sportovními pomůckami apod.

Vyčíslení prováděno každoročně při
nařízené inventarizaci majetku školy.
Veškeré pomůcky a materiál se
soustavně doplňuje a modernizuje.
Nově se používají interaktivní učebnice.
Školy disponuje kvalitním, novým
sportovním náčiním.

Vybavení žáků učebnicemi, učebními texty

V odpovídající normě, obměna je v
souladu s aktuálností učebnic, stářím
učebnic a učebních textů a v souladu s
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ŠVP.

Žákovský nábytek

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben
pomůckami

Venkovní sportovní areál -hřiště

Sportovní zařízení

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní
technikou

Investiční rozvoj

Škola není kompletně vybavena
výškově stavitelným žákovským
nábytkem. Vedení školy považuje
jednu z priorit dovybavit třídy
stavitelným nábytkem, nutná
spolupráce se zřizovatelem.
Vybavení učeben pomůckami je na
dobré úrovni, vedení školy se snaží
vyhovět požadavkům jednotlivých
vyučujících a pomůcky doplnit a
modernizovat.

Venkovní sportovní areál byl
z rozhodnutí zastupitelstva převeden do
majetku města je ve správě Služeb
města. Ve všedních dnech je využíván
přednostně školou.
Tělocvična s balkónem a malá
posilovna. Obě jsou plně využívány.
V současnosti je základní škola vybavena
terminálovou počítačovou učebnou s 25
tenkými klienty, učitelským PC,
projektorem a multifunkční tiskárnou,
interaktivní učebnou a mobilní PC
učebnou (vozík + 12 Ntb+6
ipadů).Některé kmenové třídy jsou
vybaveny interaktivními sety s
keramickou tabulí, PC a projektory v
celkem 9ti učebnách). Starší technika
zůstala v učebně chemie (DVD
přehrávače a televizory).
Postupná výměna žákovských lavic za
stavitelný nábytek, rekonstrukce podlah
ve třídách, z rozsáhlejších investicí v
plánu – oprava fasády
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1.4. Vybavení školy
Je na dobré úrovní a postupně dochází k modernizaci zejména technického vybavení. Na
Škola je vybavena velkým množstvím didaktických pomůcek a didaktického materiálu,
k jehož postupné obměně a modernizaci postupně dochází.
Na prvním i druhém stupni se využívají interaktivní učebnice, které souvisejí s tištěnými
učebnicemi a školním vzdělávacím programem.
Od školního roku 2011/12 funguje školní knihovna-čítárna s volným výběrem pro žáky obou
stupňů školy. Knižní fond je postupně obnovován dle finančních možností školy
a s přispěním finanční částky z fondu Sdružení rodičů.

1.5. 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 2014/2015:
Školská rada byla zřízena Městem Hustopeče dne 15. 10. 2005 a po ukončení tříletého
funkčního období byla nově zřízena Městem Hustopeče dne 13. 9. 2011,3.2.2015.
Školská rada má 6 členů a její složení je zveřejněno na www.stránkách školy.
Během školního roku 2014/2015 zasedla celkem třikrát 8. 9. 2014, 25. 3. 2015 a 31. 8. 2015,
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

IZO
102255296

ročník
1.-3.

kapacita
80
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3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
3.1
a)

Pedagogičtí pracovníci

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 1301 (učitelé k 30. 9. 2014) ,Z 2-01
(vychovatelé k 31. 10. 2014)

FYZICKÉ OSOBY

z toho bez
odborné
kvalifikace

celkem z toho
ženy

PŘEPOČTENÉ
OSOBY/úvazky/
celkem

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

20
9
11
2

17
8
9
2

0
0
0
0

19,9
9
10,9
1,5

- z toho asistent pedagoga

1

1

0

0,35

b) věkové složení pedagogických pracovníků, pedagogičtí pracovníci na MD a RD

věková skupina, důchodci, MD a RD

do 35 let

UČITELÉ + AP
Celkem z
z
toho
toho
muži ženy
6
1
5

VYCHOVATELÉ
Celkem Z toho
ženy
0

0

35 až 50 let

9

0

9

2

2

nad 50 let

5

2

3

0

0

počet pedagogických pracovníků celkem

20

3

17

2

2

43,95

50,33

42,82

42,5

42,5

důchodci celkem

0

0

0

0

0

mateřská a rodičovská dovolená

1

0

1

0

0

průměrný věk pedagogických
pracovníků
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3. 2. Nepedagogičtí pracovníci

Stav dle výkazu osoby
(úvazky)

FYZICKÉ OSOBY
celkem z toho
ženy

SPRÁVNÍ ÚSEK

5

4

PŘEPOČTENÉ OSOBY/ ÚVAZKY/
celkem z toho
z toho bez
ženy
odborné
kvalifikace
4,688
3,688
1

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
2015/2016
Zápis k povinné školní docházce (PŠD) pro školní rok 2015/2016 se uskutečnil dne 12. 2.
2015 s následujícím výsledkem:
počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok
2

52/38
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4.2. Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ve školním
roce 2014/2015

ročník
počet žáků

1
5

2
1

4
1

6
6

7
1

9
1

celkem
15

9

4.3. Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy
typ školy

Počet
% z ročníku
přihlášených/přijatých
žáků
7/2
18,9/5,4
4/4
10,2
23
61,5
12
30,8
0
0

víceleté gymnázium
čtyřleté gymnázium
střední odborná škola
střední odborné učiliště
konzervatoř

4.4. Počty žáků školy
ročník

počet žáků
k 30. 9. 2014

z toho dívek

Počet žáků
k 30. 6. 2015

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

27
34
26
25
35
37
44
29
38
295

14
11
7
12
17
16
21
11
20
129

27
35
26
24
32
38
44
27
37
292

4.5. Počty žáků ŠD
ŠD

celkem Z toho chlapci Z toho dívky

Stav k 31. 10.2014

57

35

22

Stav k 30. 6. 2015

53

32

21
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4.6. Dojíždějící žáci k 30. 9.2014

Boleradice
Bořetice
Diváky
Horní Bojanovice
Kurdějov
Popice
Pouzdřany
Starovice
Starovičky
Strachotín
Šakvice
Uherčice
Němčičky
Dolní Věstonice
Milovice
Křepice
Hrušovany nad Jevišovkou

3
1
6
5
19
7
2
51
4
3
32
1
1
2
1
1
1

Podivín

1

Celkem
Hustopeče

141
154

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

Prospělo

1.A
2.A
2.B
3.A
4.A
5.A
5.B
6.A
6.B

1
1
8
9
9
6
10
9

Prospělo s
Neprospěli
vyznamenáním K 30.6.2015/31.8
27
16
17
18
15
5
2/0
12
8
1/0
9
2/1

11
7.A
7.B
8.A
9.A
9.B

11
17
22
11
15
129

CELKEM

10
4
5
7
6
159

2/2
2/2

9/5

5.2 Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování
třída
5.A
7.B
8.A
CELKEM

Uspokojivé
chování
1
1
4
6

Neuspokojivé
chování

0

5.3. Počet omluvených / neomluvených hodin

třída

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

počet
omluvených
hodin
898
892
620
932
861
609
776
1283
614
1565
1220
1646
1308
2204
15428

průměr na
žáka třídy
33,2
52,5
34,4
35,8
35,8
33,8
40,8
71,2
34,1
67
58,1
56,8
76,9
104,9
735,3

počet
neomluvených
hodin
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
10
4
2
20

průměr na
žáka
0
0
0
0
0
0,29
0
0
0
0
0
0,34
0,23
0,1
0,96
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5.4. Opakování ročníku
třída
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
CELKEM

žák neprospěl
opakuje ročník
1

žák nemohl
být hodnocen

Žák neprospěl,
pokračuje

1
1
1
2

2

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

Pochvala TU
12

Pochvala ŘŠ

3
7
17

1

6

3

2
6
2

3
4

2
8
3
1
69

CELKEM

2
3
16

5.6. Výchovná opatření – napomenutí a důtky
třída
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A

Napomenutí TU

Důtka TU

3
1

Důtka ŘŠ

13
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
CELKEM

4

2

1
1

3

2
1
1

1
11

6

3

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
sociální znevýhodnění

0
2
0

forma vzdělávání
(individuální nebo
skupinová integrace)

individuální vzdělávací
plán

- individuální integrace
-

ano
-

Ve školním roce 2014/2015 byli na škole vzděláváni celkem 2 integrovaní žáci
- žáci se zdravotním znevýhodněním (2x lehké mentální)-oba individuálně integrováni,
asistent: ano (LMP)
 celkem odesláno do PPP 38 žádostí o kontrolní nebo nové vyšetření,
 v evidenci naší školy bylo 25 žáků na I. stupni a 39 žáků na II. stupni,
 počet žáků se SVPU -23% žáků

5.6.2. Péče o zaostávající a problémové žáky ve školním roce 2014/2015
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
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5.6.3. Vzdělávání nadaných žáků ve školním roce 2014/2015
Ve školním roce 2014/2015 nebyli na škole vzděláváni žádní nadaní žáci dle § 17 Zákona
č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 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. projektové aktivity, 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
2014/2015
Ve školním roce 2014/2015 měla škola zařazen v učebním plánu nepovinný předmět
Náboženství a Angličtina hrou.
název
Počet žáků
Náboženství
29
Angličtina hrou
46
Celkem
75

5.8. Zjišťování výsledků vzdělávání žáků prostřednictvím srovnávacích testů
ve školním roce 2014/2015
Ve školním roce 2014/2015 proběhlo následující vzdělávání žáků formou srovnávacích testů:
- květen 2014 – SCIO, srovnávací testování pro žáky 8. Ročníků
- výběrové zjišťování výsledků žáků na úrovni 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií
- pilotáž aplikace pro elektronické ověřování výsledků žáků určené pro tablety a chytré
mobilní telefony – InspIS SET mobile

5.9. Výsledky vzdělávání žáků prostřednictvím projektů a dalších činností
ve školním roce 2014 /2015
Během školního roku 2014/2015 škola zorganizovala pro žáky následující projekty a další
činnosti vztahující se ke vzdělávání:
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V průběhu celého školního roku:
 e Twinning – dlouhodobý projekt mezinárodní spolupráce prostřednictvím ICT „Look
at Book“
 Projektové vyučování-Poznáváme Hustopeče
-projektové vyučování v rámci jednotlivých vzdělávacích oblastí
 Čtení pomáhá
 eSafety Label
 S ICT ve výuce to umíme
V jednotlivých měsících:
září:
 Projekt podzim
 Stomatoprevence

říjen:
 Úřad práce Břeclav-karierové poradenství pro 9. ročníky
 Historická exkurze Slované pod vodou
listopad
 Hallowen
prosinec:
 Vánoční dílny
 Vánoční jarmark
 Výtvarný maraton
březen:
 Velikonoční dílna
 Matematický klokan
 Beseda s právníkem- trestní právo 9.AB
 Projekt Předškoláček
Únor
 Pravěk ve VV

duben:
 Den Země
 Osvobození Hustopečí
 Exkurze Osvětim
 Exkurze Moravské zemské muzeum
květen:
 Týden divadel pro děti
 Exkurze Praha
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Červen:
 Den pro zdraví
 Exkurze Kurdějov

5.10. Výsledky zájmového vzdělávání žáků ve školní družině ve školním roce
2014/2015
3. 9. 2014 byla ve školním roce 2014/2015 zahájena činnost školní družiny.
57 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 2014/2015 se ve školní družině uskutečnily následující hlavní akce
pro žáky a veřejnost:
Kulturní :




























Folklórní kroužek – vystoupení: „Nádražka OPEN“
Vánoční besídka
Vánoční dílna
Vánoční besídka v ŠD
Družinový rej masek se soutěžemi
Družinový skřivánek – pěvecká soutěž
Filmové odpoledne plné pohádek
Malovaná chodba

Sportovní :


Dětský sportovní den



Pracovní :


Dýňobraní
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Bramborový týden
Vánoční dílna
Velikonoční dílna – kreslení kraslic

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 2014/2015 zajišťována na škole
především prostřednictvím školního metodika prevence a výchovného poradce.

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- D,OV

33

6.3. Činnost výchovného poradce ve školním roce 2014/2015
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
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 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
 kariérové poradenství
 jiné školní problémy
 viz Zpráva o činnosti VP 2014/2015

6.4. Činnost školního metodika prevence ve školním roce 2014/2015
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
ŠMP každoročně vypracovává „Minimální preventivní program“, ve kterém vychází
z vyhodnocení z předcházejícího školního roku. Součástí je také zpracovaný dokument
„Program proti šikanování“.
Organizuje besedy, konzultace, programy a zajišťuje informační materiály. Podílí se
na spoluorganizaci celoškolních akcí- Vánoční zpívání, „Nádražka OPEN“….
Viz Zpráva z činnosti MPP 2014/2015
Preventivní programy
Peer program (8 hodin) – 7. třídy
Návštěva K-centra – 9. ročník
Přednáška „Čas proměn“ – dívky 6. ročník
Plavecká soutěž měst

Absolvované DVPP:
Neproběhla žádná nová školení. (V nabídce kurzy, které už byly absolvovány.)

7.ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Pro školní rok 2014/2015 byl vypracován plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
(dále jen „DVPP“), který stanovuje priority s tím, že jejich realizace bude zabezpečována
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prostřednictvím institucí poskytujících DVPP. Výběr jednotlivých vzdělávacích programů byl
zaměřen na vzdělávací oblasti určené projektem „S ICT ve výuce to umíme“
Aktivita jednotlivých pedagogických pracovníků v oblasti DVPP je vedením školy ročně
vyhodnocována a zohledněna finančním ohodnocením.
Přehled DVPP 2014/2015
Viz příloha

8.ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACÍ ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Ve školním roce 2014/2015 zabezpečovala škola celou řadu mimoškolních aktivit jak pro
žáky, tak pro širokou veřejnost. Tyto aktivity byly prezentovány prostřednictvím webových
stránek školy, Hustopečských listů, HTV a na nástěnce u hlavního vchodu školy.

8.1. Zájmové kroužky
Ve školním roce 2014/2015 nabízela škola žákům tyto zájmové aktivity:
Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2014/2015
Zájmové kroužky 2014-2015
Název

ročník

čas

učitel

místo

Mgr. Babáčková Ludmila
Mgr.Zálešáková Miluše
Mgr.Schejbal Václav
Mgr.Sedláčková Jaroslava
Mgr.Češková Jitka

tělocvična
tělocvična
tělocvična
3.A, informatika
cvičná
kuchyňka

Mgr. Slaná Lenka
Mgr. Mačková Vladimíra

učebna
učebna

středa 13.45 - 14.30

Mgr. Brabcová Ivana

učebna

středa,pátek 13.3014.30

Groh

tělocvična

Jóga
Míčové hry
Florbal
Dyslektický kroužek

6.-9.
1.-2.
3.-5.
1.-5.

Vaření

4.-5. středa 13.30-14.15
pondělí 13.25-14.55
1.-5. 1x/14dnů
1.-5. čtvrtek 13.30-14.15

Výtvarný kroužek
Sborový zpěv
Etwinning - projektové práce
Pohybová příprava-minivolleybal

7.
1.-5.

úterý 14.15-15.00
úterý 13.30-14.15
pondělí 13.30-14.15
pondělí 13,15-14,00

8.2. Mimoškolní a volnočasové aktivity školy ve školním roce 2014/2015
V průběhu školního roku 2014/2015 žáci absolvovali tyto akce:
 „Hustopečský kameňák“-závod MTB kol- organizační zabezpečení, organizace
dětského závodu
 „Vánoční 10“-běžecký závod, organizační zabezpečení, dětské závody
 „Burčákové slavnosti-účast v historickém průvodu
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Velikonoční dílna
Recitační soutěž 1. stupeň
Pěvecká soutěž „Skřivánek“
Boleradický džbánek
Výtvarné soutěže a výstavy
Besedy v MěK
Návštěva mateřských škol ve škole
Beseda s rodiči předškoláků-„Školákem na nečisto“
„Básnické střevo“
Filmová představení
Výchovný koncerty ZUŠ
Týden divadel Hustopeče
Dopravní soutěže
Den otevřených dveří
Plavecká soutěž měst














Školní sportovní turnaje:
vybíjená
přehazovaná
florbal
basketbal
šachy
fotbal
softbal
vysvědčení na ledě
soutěž „Skokan roku“
Molitanmen
Školní soutěž ve šplhu

 Školní olympiády
 Jazyk český















Další akce:
Miniházená-oblastní liga
Mc Donald cup
Okrskové kolo vybíjená
Hokejbal
Návštěva europarlamentu ve Štrasburku
Den Země
Historická exkurze Praha
Mikulášská besídka
Návštěva MěÚ Hustopeče
Exkurze v Domě u Synků
Školní výtvarná soutěž
Exkurze Pálava
Školní akademie
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Pasování prvňáčků na čtenáře
Školní výlety
Sběr kaštanů
LVZ
Matematický klokan
Den zdraví
Po stopách TGM
Adventní koncert
Vánoční sportování 1. stupeň
Hustopečské skákání
Návštěva úřadu práce Břeclav
Lampionování
Haloween ve škole
Zahraniční poznávací zájezd- Londýn
Noc s Andrsenem
VIDA
Louskáček-divadelní představení
Anglické divadlo
Laboratoře Bioskop
Škola v přírodě

8.3. Prezentace školy na soutěžích a olympiádách ve školním roce
2014/2015
Škola se zapojila do řady soutěží a olympiád s následujícími úspěchy:

SPORT:
Mc Donald CUP:
 okrskové kolo, okresní kolo
Prevenar CUP:
 okrskové kolo ve vybíjené
Hokejbal:
 okrskové kolo
 Atletika:
Hustopečská laťka
Závodu ve skoku vysokém se zúčastnilo 24 závodníků naší školy v různých věkových
kategoriích.
Florbal:
 okrskové kolo
 Miniházená
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účast v lize základních škol

Šachy:
 školní kolo- 26 zúčastněných žáků
 okresní kolo- 5. místo

OLYMPIÁDY
 Školní kolo a okrsková kola- matematika, český jazyk
Výtvarné soutěže
 Výtvarný maraton
 „Srdce“
 „Rally očima dětí“

9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ
ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
Ve školním roce 2014/2015 nebyla uskutečněna kontrolní činnost ČŠI.
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10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Výsledky hospodaření hodnotí škola vždy za kalendářní rok.
10.1. Výsledky hospodaření školy v kalendářním roce 2014 (uzavřený rok)
Dotace ze státního rozpočtu a její vyúčtování za rok 2014
Ukazatel
stát.rozpočtu/SR/
Neinvestiční výdaje
-celkem(bez EU PŠ)
Zákonné pojištění mezd
Přímé náklady na vzdělávání
-v tom:
a/platy
b/platy-odstupné
c/OON
ch/ Náhrady za prvních 14
dnů pracovní neschopnosti
Ostatní:
-v tom:
a/ZP
b/OSSZ
c/FKSP
d/cestovné
e/lékařské prohlídky
f/vzdělávání zaměstnanců
g/plavecký výcvik
h/pomůcky,učebnice
Účelová dotace EU Peníze
školám
Účelová dotace-„S ICT ve
výuce to umíme“
Platby vybrané od žáků
ŠD
-spotřeba materiálu
Zájmové kroužky

Poskytnuto
k 31. 12.
2014
11 003 735

Čerpáno
k 31. 12.
2014
11 003 735

32385
7 871 686
7 776 026
79 026
43 974
8 939

698 364
1 939 942
77 487
3930
8924
0
86 200
109 942

109 942

348 296

348 296

21 200
58 510

21 200
58 510

Vráceno
v průběhu
roku

Vratka při
finančním
vypořádání
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Dotace zřizovatele a její zúčtování za rok 2014

Ukazatel rozpočtu
zřizovatele
Provozní dotace
Energie
-v tom:
-elektřina
-plyn
-voda

Poskytnuto
k 31. 12. 2014
1 980 000
748 478

Spotřeba materiálu-kancelář. potřeby,
údržba, čistící prostředky…
Opravy a udržování-budova
Služby
/poštovné, telefony,internet,svoz,aktualizace
PC programů,servis,opravy PC, plav.výcvik,
malování, revize…./
Náklady na DrDHM / sponzorské dary/
Odpisy majetku
OPP, vzdělávání zaměstnanců
Pojistné budovy a rizik
Náklady na pořízení DrDHM/ majetek/
Sponzorské dary

235 013

Čerpáno
k 31. 12. 2014
2 023 048

224 118
435 396
88 964

248 162
259 113

28 197
356 466
0
45833
160 952
33 000

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ H LAVNÍ ČINNOSTI: 2 023 048 KČ
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ D OPLŇKOVÉ ČINNOSTI : 114 778 KČ
ZISK /PŘEVEDENO DO REZERVNÍHO FONDU /: 47 586 KČ

V KALENDÁŘNÍM ROCE 2014 HOSPODAŘILA ŠKOLA SE ZTRÁTOU 67 192 KČ OPROTI PŘIDĚLENÉ
PROVOZNÍ DOTACI OD ZŘIZOVATELE MĚSTA HUSTOPEČE . T ATO ČÁSTKA BYLA POKRYTA VÝNOSEM
Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI .
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11. ZÁVĚR
Celkovou úroveň školy a výsledky vzdělávání ve školním roce 2014/2015 lze považovat
za standardní.
Byl splněn roční plán činnosti školy a realizována výuka podle školního vzdělávacího
programu v daných třídách.
Materiální podmínky a vybavení školy se neustále zlepšují díky projektům a sponzorským
darům.
V dalším období se škola musí stále zaměřovat na zvýšení účinnosti výchovného působení na
žáky s ohledem na vzrůstající výchovné problémy (nevhodné chování, vulgárnost, šikana
apod.) Jako zásadní v tomto směru považujeme spolupráci s rodiči- včasná informovanost
a osobní jednání je předpokladem k prevenci a eliminaci nežádoucích jevů.
V oblasti materiálního i vzdělávacího zabezpečení školy bylo úspěšně ukončeno projektu
„EU-Peníze školám“ a projekt „ S ICT ve výuce to umíme.“
Byl splněn prioritní úkol- projektového záměru-„ Vyučování bez stresu“ a „S ICT ve výuce
to umíme.“
I přes vstřícnost zřizovatele stále považuji přidělenou provozní dotaci za hraniční. Dotace
pokrývá pouze běžné nutné provozní náklady, udržování budovy-malování, výměny a opravy
podlahových krytin probíhají každoročně ve velmi omezené míře. Ředitelka školy vznáší
opakovaně připomínky Finančnímu výboru města Hustopeče k výši a systému rozdělování
provozní dotace škole.
V Hustopečích dne 30. 9. 2015

podpis a razítko ředitele školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 byla projednána:

6. 10. 2015 : projednáno v pedagogické radě pedagogických pracovníků
13. 10. 2015: schváleno ve školské radě
6. 10. 2015: projednáno na poradě provozních pracovníků

Zveřejněno dne 13.10.2015- na webových stránkách školy a ve vstupním vestibulu.

