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Část I.
Základní údaje o škole
Název školy, adresa:

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17

Zřizovatel školy:

Město Blansko

Ředitel školy:

Mgr. Eva Kadrmasová

Všechny druhy a typy škol, školských zařízení, které škola sdruţuje:
1. stupeň
2. stupeň
školní druţina
školní jídelna
mateřská škola
Telefon:

516499551

Fax:

516499553

e-mail:

info@zssalmova.cz

www stránky:

www.zssalmova.cz

Následující údaje o škole jsou uváděny k 30. 6. 2013
Školní rok
2012/2013
1. stupeň
2. stupeň
Celkem

celkem
11
6
17

Počet tříd
z toho
speciální
přípravná
0
0
0

Celkový Průměrný počet
počet ţáků ţáků na jednu
třídu

1(11 dětí)
0
1

166
117
283

15,09
19,5
16,65

Celkový počet ţáků v 1. ročníku: 30
Průměrný počet ţáků na 1 učitele celkem za celou školu: 13,78
Školská rada zřízená dle § 167, zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění.
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Část II.
Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku
Zvolený vzdělávací program a jeho číslo jednací
Název vzdělávacího programu

Číslo jednací

V ročníku

Školní vzdělávací program „Zdravá
škola-škola pro ţivot“

SAL/231/07

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

Typ jídelny

Počet

Počet strávníků
zaměstnanci školy a ostatní
důchodci
*
38

Ţáci (ZŠ)
Školní jídelna s kuchyní

1

263

* ostatní – školští důchodci
Počet pracovníků školního stravování
Fyzické osoby
5
Přepočtení na plně zaměstnané
4,02
Školní druţina, která je součástí základní školy
ŠD
Celkem

počet oddělení ŠD
3

počet dětí v ŠD
75

počet vychovatelů ŠD
3

Hodnocení práce školní druţiny (ŠD)
Ve školním roce 2012 – 2013 pracovala při ZŠ a MŠ Salmova tři oddělení školní druţiny.
Vedoucí byla Libuše Petlachová, v dalších odděleních pracovaly Mgr. Leona Havířová a Mgr.
Hana Svobodová. Výchovně vzdělávací činnost ŠD vycházela ze školního vzdělávacího
programu, dále se řídila celoročním plánem ŠD a operativně měsíčním plánem.
Rodiče o dění v ŠD byli průběţně informováni formou zpráv na informační nástěnce i na
nástěnkách v jednotlivých odděleních nebo formou písemných zpráv. Rodiče dětem věnovali
bohatou tombolu na karneval, někteří se zúčastňovali s dětmi bruslení.
Úspěšné akce a aktivity školní druţiny:


září – duben: relaxační krouţek (návštěvy solné jeskyně).



září – březen: bruslení
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průběţně: dopravní hřiště



drakiáda a soutěţ v letu papírových vlaštovek



výtvarné workshopy v Galerii města Blanska



vánoční besídky a dopis Jeţíškovi



stavění iglú



karneval



zaloţení vlastních záhonů na školním pozemku



výlet do ZOO

Kromě těchto aktivit patří k pravidelné činnosti školní druţiny výtvarné činnosti, vycházky,
vyuţití školních tělocvičen a infocentra.
Zprávy o akcích školní druţiny jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách školy,
zvlášť úspěšné akce jsou prezentovány v regionálním tisku.
Letos měla školní druţina v personálním obsazení i ve své činnosti velmi dobrou úroveň.
Část III.
Personální zabezpečení činnosti školy (stav k 1. 9. 2012)
Odborná a pedagogická způsobilost fyzický stav/přepočtený stav
Celkový počet pedagogických pracovníků
Z toho odborně a ped. způsobilých
Celkový počet učitelů
Z toho odborně a ped. způsobilých

26/23,29
26/23,29
22/20,54
22/20,54

Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce
2012/2013 nastoupili na školu: 0
Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce
2012/2013 nastoupili na školu: 2
Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2012/2013
odešli ze školy: 0
Nepedagogičtí pracovníci: 12/10,07
Romský asistent: NE
Jiný asistent: 2 asistenti pedagoga (1. A, 3.B)
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Věkové sloţení pedagogických pracovníků (stav k 1. 9. 2012)
Věk
do 35 let
35-50 let
nad 50 let
Celkem
rodičovská dovolená

Muţi

Ţeny
3
13
6
22
1

2
2
4
Část IV.

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
Rozhodnutí ředitele
O přijetí k základnímu vzdělávání
O odkladu povinné školní docházky
O přestupu ţáka z jiné školy

Počet
28
2
8

Počet odvolání
0
0
0

Počet ţáků přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2013/2014: 22
Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími
programy
Celkové hodnocení a klasifikace ţáků za 1. pololetí školního roku 2012/2013
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem za II. stupeň
Celkem za školu

Stupeň chování
2.
3.

Počet
ţáků
30
31
26
31
37
155
24
37
22
34
117
272

Počet
1
1

Prospěl s
vyznamenáním
29
31
26
29
31
146
14
18
8
16
56
202

Prospěl
1
2
6
9
10
18
13
17
58
67

Sníţený stupeň z chování:
% z počtu všech ţáků školy
0,37
0,37
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Neprospěl

1
1
1
3
3

Opakují

Stupeň opatření
Napomenutí TU
Důtka TU
Důtka ŘŠ

Výchovná opatření:
% z počtu všech ţáků školy
1,10
3,30
1,83

Počet
3
9
5

Neomluvená absence: 14 hodin - 2 ţáci (7. A 1 hodina, 9.A 13 hodin)
Celkové hodnocení a klasifikace ţáků za 2. pololetí školního roku 2012/2013
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem za II. stupeň
Celkem za školu

Počet
ţáků
30
31
26
31
37
155
24
37
22
34
117
272

Prospěl s
vyznamenáním
29
31
26
28
25
139
13
18
10
11
52
191

Prospěl

3
12
15
11
19
11
22
63
78

Neprospěl

Opakují

1

1

1

1

1
1
2
3

1

Sníţený stupeň z chování:
Stupeň chování
2.
3.

Počet
3
1

% z počtu všech ţáků školy
1,10
0,37

Výchovná opatření:
Stupeň opatření
Napomenutí TU
Důtka TU
Důtka ŘŠ

Počet
16
10
6

% z počtu všech ţáků školy
5,88
3,68
2,21

Neomluvená absence: 29 hodin - 3 ţáci (7. B 13 hodin, 8.A 15 hodin, 9.A 1 hodina)
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Část VI.
Hodnocení výchovného poradenství za školní rok 2012/2013
Ve škole pracuje jedna výchovná poradkyně Mgr. Jaromíra Hřebíčková.
Výchovné poradenství se realizuje v následujících oblastech:
1) Výchovné problémy
Řešení výchovných problémů probíhá zejména prostřednictvím těchto aktivit:


Rozhovory s učiteli, ţáky a jejich rodiči.



Jednání výchovné komise ve sloţení zástupce vedení školy, výchovná poradkyně, třídní
učitel s rodiči ţáků, eventuálně zástupců dalších institucí (PPP, SVP). Výchovná komise
se sešla letos pouze jednou, přítomna i kurátorka OSPOD



Oproti minulým letům pozorujeme stále častěji omlouvání pochybení ţáků ze strany
rodičů, hledání chyb u školy a menší ochotu spolupracovat při nápravě.



Spolupráce třídních učitelů, ţáků a rodičů s metodikem prevence paní učitelkou
Novákovou - nejčastěji se jedná o podezření na šikanu (viz vyhodnocení minimálního
preventivního programu).

2) Spolupráce s rodiči, jejich informovanost


třídní schůzky - průběţně informováni na třídních schůzkách o případných problémech
dítěte



individuální konzultace – v konzultační hodiny výchovné poradkyně či po domluvě



výchovné komise – viz výše

3) Rozmísťovací řízení, úroveň profesního poradenství
Profesní příprava ţáků probíhala:


V předmětu pracovní činnosti – Svět práce, který absolvovali všichni ţáci osmých a
devátých ročníků.



Návštěva ţáků osmého ročníku na Úřadu práce v Blansku, spojená s besedou



Na schůzkách rodičů byly rodičům podány informace o dnech otevřených dveří,
přihláškách, přijímacím řízení a změnách, které nastaly v tomto školním roce, proběhla
prezentace zástupců jednotlivých škol.



Návštěva burzy středních škol v Blansku.



Ţáci navštěvovali střední školy na dnech otevřených dveří individuálně dle svého zájmu.



Ţáci 7., 8. a 9. ročníku byli zapojeni do projektu SOŠ a SOU Blansko, Bezručova

Perspektiva technického vzdělávání, s cílem zvýšit počet ţáků přihlášených na školy
s technickým zaměřením.
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Ţáci 9. roč. byli dále zapojeni do projektu se zaměřením na stavební a komunální profese

Šikovné ručičky – cesta k řemeslu ve spolupráci se SOŠ a SOU stavební Brno
Bosonohy.


Zprostředkování individuálních testů k volbě povolání a jejich vyhodnocení PPP
Blansko.

Profesionální orientace – souhrn.
Třída

Počet Gymnázium

SOŠ

ţáků
hoši

dívky

hoši

dívky

SOU

SOU

MT-čtyřleté

vyučen

hoši

hoši

dívky

dívky

IX.A

17

2

2

6

6

0

0

1

0

IX.B

17

4

0

4

6

1

0

2

0

celkem 34

6

2

10

12

1

0

3

0

VIII.A 1

1

Ţáci devátého ročníku byli umístěni na střední školu většinou dle zájmu.
Na Gymnázium Blansko neodešel nikdo z pátých ročníků.
Dva ţáci 7. ročníku odešli na šestileté Gymnázium v Rájci-Jestřebí.
Téměř všichni ţáci 9. ročníků byli přijati na obory s maturitou (pouze 3 ţáci
z vlastního zájmu ne).
4) Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami


Celkem 51 ţáků bylo v péči pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálního
pedagogického centra buď s problémy vzdělávacími, nebo výchovnými. Dva ţáci mají
diagnostikováno vysoké nadání.



Na začátku školního roku obdrţeli všichni učitelé od výchovné poradkyně přehled

ţáků na škole, u nichţ byla diagnostikována specifická vývojová porucha učení. Učitelé v jejich
případě vyuţili individuální přístup a dále byla všem těmto ţákům a jejich rodičům nabídnuta
pomoc prostřednictvím dyslektických krouţků (7 krouţků, 33 dětí). Většina rodičů nabídku
vyuţila. Škoda, ţe někteří ţáci navštěvovali krouţky velice sporadicky.


Individuální integrace spojená s individuální vzdělávacím plánem probíhala u 6 dětí,
z toho 2 pracovaly s asistentem pedagoga.
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Na škole druhým rokem pracuje Klub nadaných dětí, kde mohou šikovné děti rozvíjet
své zájmy a nadání.



Individuální přístup byl pouţit také pro některé ţáky sociálně znevýhodněné, zvláště
cizince s odlišným mateřským jazykem.



Pro ţáky sociálně znevýhodněné byla letos poprvé ustavena přípravná třída pro
předškoláky. S její prací byli jak rodiče, tak vedení školy velmi spokojeni.

5) Vzájemná komunikace s učiteli a třídními učiteli
Kromě průběţných porad a konzultací o aktuálních problémech byl na škole ustaven preventivní

tým (Podrobněji v kapitole Hodnocení Minimálního preventivního programu.)
6) Spolupráce s dalšími institucemi.


Standardně probíhala spolupráce s Odborem sociálních věcí-oddělením sociální prevence
při Městském úřadě Blansko a Policií ČR. Konzultace s OSPOD se týkaly dvou ţáků se
závaţnými výchovnými problémy.



Spolupráce s PPP letos probíhala formou tzv. „patrona“, psychologa z PPP, který
pomáhá řešit problémy na naší škole a na kterého se můţeme obracet. Takto pojatá
spolupráce s PPP je krokem vpřed, ale není dostatečná.



Úřad práce a střední školy a učiliště - spolupráce v oblasti volby povolání.
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Část VII.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Hodnocení Minimálního preventivního programu školy (MPP) za školní rok 2012/2013
Zaměření MPP ve školním roce 2012/2013:


vytváření pozitivních vztahů mezi ţáky, partnerství, komunikaci na všech úrovních,



zdravý ţivotní styl a formování osobnosti ţáků. Jednotlivé aktivity se prolínaly
s prováděcím plánem projektu ŠPZ.

Do plnění MPP byli zapojeni všichni ţáci školy.
1. Programy a aktivity pro ţáky ZŠ


Prováděcí plán Školy podporující zdraví
o Spolu se ŠVP tvoří základní dokumenty pro práci školy a podklad pro tvorbu
MPP.



Den zdraví – 15. ročník – celoškolní projektový den. V tomto školním roce byl zaměřen
na výchovu ke zdraví a zdravému ţivotnímu stylu, prevenci sociálně patologických jevů,
základům 1. pomoci, aktivnímu pohybu. Na 2. stupni pokračujeme v koncepci
absolvování témat stanovených pro daný ročník.



Spoluţáci a kamarádi - projekt, zejména mezi ţáky přípravné třídy, 1., 6. a 8. ročníků,
ale také 2. a 9. ročníků, kteří pro své nejmenší kamarády připravovali různé akce:



hledání pokladu



Kaštánkova kniha úkolů a pohádek, Pohádky z Kaštánkovy hromádky - starší spoluţáci
napsali pohádkové kníţky, které jim přečetli malým a společně plnili úkoly z kníţky



Mikulášská nadílka



společná besídka na Vánoce - koledy a dárečky, zpívání u stromečku



hravé odpoledne - stolní hry (pexeso, kvarteto, Člověče nezlob se,…)



kaţdodenní neformální vzájemná setkávání.

Pro ţáky školy byly připraveny následující besedy, akce a projekty:


Liga proti rakovině – putovní výstava



Jak se (ne)stát závislákem (SZÚ, d.p. Brno)

6.-9. ročník
6.-8.

ročník


Přednáška „Zdravá výţiva“

7. ročník

o + zdravá svačina pro všechny ţáky školy


Charitativní akce „You dream, we run“
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1.-9. ročník



Den s Policií ČR



Preventivní programy občanského sdruţení Podané ruce (v rámci OPVK -EU

3.ročník

peníze školám):
o 6.ročník – Vztahy ve třídě, Šikana, Kdo jsem a jak mě vidí ostatní
o 7.ročník – Jaká jsou má přání, aneb co si pustím do ţivota, Drogy v ČR, Poruchy příjmu
potravy, Příběh z obrázků
o 8.ročník – Kyberšikana, Příběh z obrázků, Drogy mládeţe, Jak můţe droga ovlivnit mé
vysněné povolání, Gambling
Jednalo se o proţitkové programy, které se u ţáků setkaly s velmi pozitivními ohlasy. Cyklus
těchto preventivních programů byl doplněný o interaktivní hru „Jak se (ne)stát závislákem“
na Den zdraví a návštěvou 7. ročníku v nízkoprahovém PVC klubu.


Schránka důvěry je bohuţel nadále vyuţívána ţáky pouze ojediněle.

2. Spolupráce s rodiči
V rámci MPP se zaměřujeme na informovanost a spolupráci.
Předcházení, případně včasnému řešení problémů vyuţívají vyučující nejen třídní schůzky, ale
také osobního pozvání. Závaţné přestupky proti školnímu řádu řešíme za přítomnosti rodičů ve
výchovných komisích.
Názory a připomínky rodičů z třídních schůzek slouţí k rozšiřování a obohacování aktivit pro
ţáky.
3. Spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi
PPP Blansko – předcházení, odhalování a řešení problémů, diagnostika, práce s problémovými
ţáky a třídami, besedy pro ţáky.
SZÚ Praha - spolupráce na projektu ŠPZ, prevence - programy
Oddělení sociální prevence – prevence, pomoc při řešení problémů s rodiči některých ţáků, vzdělávací
pořady pro ţáky
Policie ČR – prevence – výchovně vzdělávací pořady pro ţáky
Městská knihovna Blansko – besedy, recitační přehlídky, výstavy
DDM, ZUŠ, TJ – organizace soutěţí a olympiád, účast na akcích, vyuţívání volného času ţáků
ČČK Blansko, Střední zdravotnická škola – zásady 1. pomoci – pro ţáky i učitele
Mediační a probační služba - prevence
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4. Preventivní tým
Pracoval ve školním roce 2012/2013 ve sloţení:
Mgr. Eva Kadrmasová (ředitelka školy)
Mgr. Ludmila Nováková (ŠMP, vedoucí týmu)
Mgr. Jaromíra Hřebíčková (VP a zástupce 2. stupně)
Mgr. Irena Szabová (zástupce 1. stupně)
Tým se scházel průběţně při řešení aktuálních problémů.
V oblasti prevence jsme se zaměřovali na změnu a upevňování pravidel chování ţáků, posílení
kázně ve škole, akceptování, toleranci, plnění povinností. Podle hodnocení třídních učitelů (viz
dotazníky TU) je patrný posun k lepšímu v těchto oblastech mezilidských vztahů. Chování dětí je
pozitivně hodnoceno ve většině akcí pořádaných mimo školu jak spolupracujícími institucemi, tak
i jednotlivci.
V příštím školním roce chceme do preventivní činnosti aktivněji zapojit členy školního
ţákovského parlamentu, pokračovat ve spolupráci prvňáčků a ţáků z vyšších ročníků.
5. Výskyt sociálně-patologických jevů ve škole
ANO NE ROČNÍK CELKEM PŘÍPADŮ
Návykové látky - kouření

/

- alkohol

/

- marihuana

/

- pervitin

/

- heroin

/

Šikana

/

6.

Kriminalita – krádeţe

/

9.

1

Záškoláctví

/

7.

3

8.

1

9.

1

Gambling

/
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Část VIII.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Název akce

Pořadatel

Kurz anglického jazyka pro středně
SSŠ Brno, Blansko
pokročilé
Angličtina pro nejmenší
NIDV Brno
Angličtina pro děti efektivně
NIDV Brno
Aplikace standardů a testování v cizím
NIDV Brno
jazyce
Storytelling and drama
NIDV Brno
Creative english – Tvořivá angličtina
NIDV Brno
Charakteristika a ukázky „dobrého“
Descartes Brno
vyučování matem.
Vyuţití her pro rozvoj početních
Descartes Brno
dovedností
Budování pozitivního vztahu k
SSŠ Brno, Blansko
matematice
Termodynamika všedního dne
Descartes
Rozvíjíme čtenář gramotnost ve
SSŠ Brno, Blansko
vyučovacích předmětech prvouka,
přírodověda, vlastivěda
Kříţem kráţem zeměpisem aneb inspirace
SSŠ Brno, Blansko
pro učitele
Nová podoba periodické tabulky prvků.
Descartes Brno
Globální mapa světa a významných
Descartes Brno
regionů
Místo, kde ţijeme - Rozmanitost přírody
SSŠ Brno, Blansko
Finanční gramotnost – úvod do
SSŠ Brno, Blansko
finančního vzdělávání I.
Zákoník práce
RESK Brno
Vánoční výtvarná dílna
SSŠ Brno, Blansko
Národní systém hodnocení ČŠI
ČŠI
Matematika podle Hejného metody
Mensa Praga
Logopedická intervence
SSŠ Brno, Blansko
Vzděl. ţáků s poruchou autis. spektra
ZŠ Štolcova, Brno
Příprava třídnické hodiny
OPPP Vyškov, Blansko
Comenia Script
NIDV Brno
Modely problematického chování
SSŠ Brno, Blansko
Výtvarná dílna
SSŠ Brno, Blansko
Úpravy ŠVP – kolokvium ředitelů
SSŠ Brno, Blansko
Odpady a obaly
Ekokom Brno

Počet
zúčastněných
5
2
2
1
1
1
2
1
1
1
10

1
1
1
4
10
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1

Stejně jako v loňském roce byla i v letošním větší část DVPP zaměřena na realizaci projektu EU
peníze školám a z něj také financována.
Část IX.
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Vzdělávací a výchovná činnost školy je doplňována akcemi, které obohacují výuku a
umoţňují ověření učiva v praxi. Akce, které se realizovaly v letošním roce, jsou uvedeny
v přílohách 1, 2, 3.
Krouţky při ZŠ
Šikovné ručičky
Sborový zpěv
Klub nadaných dětí
Dopravní krouţek
Happy ball
Baseball mladší ţáci
Baseball starší ţáci
Floorball dívky
Hrátky s němčinou
Francouzština
Šachový krouţek
Spolupráce s jinými subjekty v regionu:


Regionální a odborný tisk: - informace a články o činnosti, aktivitách a výsledcích školy



Město Blansko – zřizovatel školy: - kulturní vystoupení



Městská knihovna:

-

činnost pedagogů v orgánech města

-

organizace DSMC

- organizace besed a vých. akcí, recitační přehlídka
- Den slabikáře



Státní zdravotní ústav Praha:

- metodická pomoc při projektu Zdravá škola



Zdravotní ústav Brno:

- spolupráce v rámci krajské sítě ŠPZ



Středisko sluţeb školám:

- organizace akcí DVPP



Dům dětí a mládeţe:

- organizace okresních kol matematických soutěţí



Odbor školství KÚ JmK:



Aktiv BESIP:

- příprava oblastního kola DSMC



O.s. Dialog Praha:

- adopce na dálku (dívka v Keni)



Fond SIDUS Praha:

- činnost krajské sítě ŠPZ

- veřejná sbírka FN Motol Praha – dětská

onkologie


Diakonie Brumov:



REMAT Letovice:

- charitativní sbírka ošacení a domácích potřeb
- sběr papíru
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Část X.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2012/2013 neproběhla na ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 inspekční činnost.
Část XI.
Základní údaje o hospodaření školy
rok 2012
Údaje o hospodaření školy jsou převzaty z ročního rozboru hospodaření, týkají se tedy
předchozího kalendářního, nikoliv školního roku 2012 - 13.
Příspěvek na provoz – město Blansko
Náklady:
název účtu
účt. skupina
Rozpočet (Kč)
Skutečnost (Kč)
Spotřeb. nákupy

50

4 726 200,00

4 734 757,32

Sluţby

51

1 368 000,00

1 369 267,77

Osobní náklady

52

384 500,00

383 547,10

Daně a poplatky

53

0,00

100,00

Rezervní fond- 30. výr.
školy
Ostatní náklady

5

90 000,00

84 878,00

54

75 500,00

75 907,08

Odpisy

55

35 000,00

35 126,00

Celkem náklady

5

6 679 200,00

6 683 583,57

Výnosy
název účtu

účt. skupina

Rozpočet (Kč)

Skutečnost (Kč)

Trţby za vl. výkony

60

1 658 000,00

1 660 823,00

Ostatní výnosy

64

375 000,00

377 107,00

Příspěvky a dotace na

67

4 646 200,00

4 646 200,00

6

6 679 200,00

6 684 130,00

0

546,37

provoz
Celkem výnosy

Hospodářský výsledek

Přímé výdaje na vzdělávání – Krajský úřad Jihomoravského kraje, podpořeny 70 tis. z rezervního
fondu na nákup učebnic, výuku plavání apod.
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Náklady
název účtu

úct. skupina

rozpočet

skutečnost

Spotřeb. nákupy

50

82 000,00

87 572,94

Sluţby

51

72 500,00

66 740,00

Osobní náklady

52

14 342 000,00

14 342 187,06

Účelové dotace
Celkem náklady

50, 51, 52
5

0
14 496 500,00

0
14 496 500,00

Výnosy
název účtu

úct. skupina

rozpočet

skutečnost

Příspěvek na hl. činnost

67

14 426 500,00

14 426 500,00

Pouţití rezervního fondu

648

70 000,00

70 000,00

14 496 500,00

14 496 500,00

0

0

Celkem výnosy

6

Hospodářský výsledek

Dotace na přímé výdaje na vzdělávání včetně účelových dotací byly vyčerpány v plné výši. Byly
dodrţeny všechny závazné ukazatele a pokyny JmK a MŠMT.
Čerpání rozpočtu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
EU peníze školám
Náklady
název účtu
Spotřeb. nákupy

účt. skupina

Rozpočet

skutečnost

50,558

611 827,00

39 299,00

Sluţby

51

101 000,00

5 057,00

Osobní náklady

52

1 079 000,00

495 827,10

Celkem náklady

5

1 791 827,00

540 183,10

Výnosy
název účtu

účt. skupina

Rozpočet

skutečnost

Dotace OPVK-2. část

67

716 730,8

716 730,8

Celkem výnosy

6

716 730,8

716 730,8

Účelovou dotaci z MŠMT poskytnutou z Operačního programu vzdělávání pro
konkurenceschopnost na akci „EU peníze školám“ čerpáme v letech 2011 – 2013. V roce 2011
jsme vyčerpali 741 255,40 Kč, v roce 2012 to bylo 540 183,10 Kč. Nevyčerpaná část dotace
k 31. 12. 2012 ve výši 510 388,50 Kč byla převedena do rezervního fondu.
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Hospodářský výsledek celkem
Hospodářský výsledek – hlavní činnost- příspěvek MěÚ

546,73

Hospodářský výsledek – hlavní činnost- příspěvek KÚ

0

Hospodářský výsledek – doplňková činnost

129 318,51

Hospodářský výsledek celkem

129 865,24

Fondy organizace
Název fondu
Fond rezervníostatní tituly
Fond rezervní –
hosp. výsledek
Fond investiční
Fond odměn
FKSP

Stav k 1.1.2012

Příděl 2012

Pouţití 2012

Stav k 31.12.2012

476 632,75

601 038,50

488 718,80

588 952,45

83 348,21

29 013,73

0,00

112 361,94

235 923,40

35 126,00

153 150,00

117 899,40

49 880,00
62 793,77

113 000,00
108 154,6

112 255,00
124 615,00

50 625,00
46 333,37

Část XII.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2012/2013 nebyla ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 zapojena do rozvojových a
mezinárodních programů.
Část XIII.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení
Ve školním roce 2012/2013 nebyla ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 zapojena dalšího vzdělávání
v rámci celoţivotního učení.
Část XIV.
Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
1. Pokračovali jsme v projektu EU peníze školám, který byl ukončen 31. 7. 2013. Celková výše
dotace: 1 791 827,- Kč.
Projekt byl zaměřen na celkovou modernizaci výuky. V rámci projektu bylo vytvořeno 780
nových vzdělávacích materiálů, učitelé se zúčastnili za 30 měsíců trvání projektu více neţ 1200
hodin dalšího vzdělávání. Dále nám prostředky z tohoto projektu umoţnily vyučovat po dobu
projektu v méně početných skupinách matematiku, přírodopis a angličtinu. Další prostředky
z projektu byly vyuţity na modernizaci a dovybavení ICT, aby bylo moţno efektivně vyuţívat
nové vzdělávací materiály. Kromě toho byly pořízeny další pomůcky, učebnice, software a
odborná literatura. V souladu s poţadavky zadavatele je část vzdělávacích materiálů, které mají
charakter digitálních učebních materiálů, umístěna na webových stránkách školy. Ostatní jsou
učitelům k dispozici na úloţišti jak v elektronické, tak v papírové podobě.
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Letos jsme participovali jako partnerská škola při vytváření projektu What do we have in
common?, zaloţená na spolupráci a vzájemném poznávání druţebních měst z Polska, Německa,
Česko. Po předloţení ve fondu Comenius však nebyl vybrán k podpoře.
Dále jsme připravili dva projekty do dotačního řízení Jihomoravského kraje - jeden z oblasti
prevence sociálně patologických jevů – ten nebyl přijat, další z oblasti environmentálního
vzdělávání získal dotaci 28 000,- Kč. Jedná se o projekt Třídíš? Třídím. Třídíme. zaměřený na
třídění a likvidaci odpadů. Některé aktivity proběhly v tomto školním roce, ukončen bude do 31.
12. 2013.
Dále jsme se zúčastnili jako partneři projektů na podporu technického a přírodovědného
vzdělávání se středními školami a učilišti (viz výše) a také s Gymnáziem Blansko.
Část XV.
Zhodnocení a závěr

Výchovně vzdělávací oblast
 Výuka probíhala podle školního vzdělávacího programu Zdravá škola – škola pro ţivot a
byla letos obohacena vyuţitím nových vzdělávacích materiálů, které učitelé ověřovali pro
projekt EU peníze školám. Vzdělávací materiály jsou uloţeny, aby byly k dispozici
vyučujícím i v dalších letech. Přínosem tohoto projektu byla také moţnost pokračovat ve
výuce v méně početných skupinách matematice, přírodopisu a angličtině.
 V oblasti vzdělávací dále došlo k poměrně výrazným změnám ve školním vzdělávacím
programu. V souvislosti s povinnými změnami v oblasti matematiky na 1. st., vyučování
druhého cizího jazyka a integrací některých témat do školního vzdělávacího programu
jsme provedli i další změny, které vedou k posílení přírodovědných předmětů. Podle této
nové podoby školního vzdělávacího programu se začne vyučovat od příštího školního
roku.
 I v letošním školním roce bylo vyučování doplňováno mnoha dalšími tradičními akcemi
pro ţáky, osvědčil se tematický workshop pro rodiče a děti. Splnili jsme také všechny
úkoly, které souvisely s prezentací školy na veřejnosti jako Den otevřených dveří,
spolupráce s mateřskými školami, informace v regionálním tisku. Učitelé nabídli dětem
naplnění volného času v zájmových krouţcích, úspěšně pokračovala i práce Klubu
nadaných dětí, ve škole začal pracovat šachový krouţek. S velmi dobrým ohlasem se u
rodičů setkala novinka – přípravná třída pro sociálně znevýhodněné předškoláky.
 V souladu s naší dlouhodobým cílem navázat mezinárodní spolupráci jsme se připojili
jako partnerská škola do mezinárodního projektu Comenius a spolupracovali na jeho
tvorbě. Bohuţel jsme nebyli úspěšní a projekt nebyl vybrán k podpoře. Ţáci však měli
moţnost pobytu v zahraničí při týdenním pobytu v Londýně.
Personální oblast
 Pedagogický sbor pracuje jiţ několik let ve stabilizované podobě. Bohuţel vzhledem
k tomu, ţe se ještě potýkáme s poklesem počtu ţáků, v důsledku toho i počtem
pracovníků, jsou nároky kladené na učitele stále vyšší. Je však třeba konstatovat, ţe drtivá
většina z nich přistupuje k jejich plnění velmi zodpovědně a iniciativně. Osobní rozvoj
pracovníků se realizoval prostřednictvím dalšího vzdělávání, které bylo převáţně hrazeno
z prostředků projektu EU peníze školám a zaměřeno na vzdělávací oblasti, které pokrývá
– letos to byla především přírodovědná a finanční gramotnost a jazykové metodické kurzy
angličtiny.
Oblast materiální
 Bohuţel ani v letošním roce nebyly zahájeny práce na zateplování školy. V projektu
nastaly administrativní překáţky, a tak se počátek prací posouvá do příštího kalendářního
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Závěr

roku. Ke zkvalitnění prostředí školy jsme letos tedy vyuţili prostředků z EU peníze
školám a běţného rozpočtu.

Všechny hlavní úkoly, které jsme si pro školní rok 2012/2013 stanovili, jsme splnili.
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Perspektivy rozvoje školy.
1. Profilace školního vzdělávacího programu Zdravá škola – škola pro ţivot
v přírodovědné a technické oblasti




Učební plán je upraven, bude pokračovat spolupráce v této oblasti s Gymnáziem Blansko.
Budeme pokračovat v zajištění aktivit v oblasti zájmové činnosti s přírodovědným či
technickým obsahem.
Maximálně vyuţijeme při výuce materiálu vybavení a pomůcek z projektu EU peníze
školám ve výuce.

2. Zdravá škola


Pro příští rok se očekává vypsání grantů pro základní školy zapojené sítě Škol
podporujících zdraví. Této moţnostmi získat finanční prostředky vyuţijeme.

3. Zapojení do projektů




Pokusíme se získat prostředky k mezinárodní výměně.
Znovu se vrátíme do projektu eTwinning.
Zapojíme se do dalších dotovaných projektů.

4. Rozšíření zájmové činnost


Naváţeme spolupráci i externími subjekty, které nabízí zájmovou činnost, aby byly
pokryty oblasti činností, které nejsme schopni sami zajistit.
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Seznam příloh:

1. Školní akce
2. Vědomostní soutěţe
3. Sportovní soutěţe
4. Hodnocení ročního plánu ŠPZ
5. Výroční zpráva odloučeného pracoviště Dolní Lhota

Schváleno Školskou radou dne 21. 10. 2013

razítko a podpis ředitele školy
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Příloha 1

Přehled akcí za školní rok 2012/2013
Datum

AKCE

Třída/Počet

11.9.

Výroba divadélka do matematiky s rodiči prvňáčků

1.AB/28

12.9.

Putovní výstava „Liga proti rakovině“

6.-9./110

14.9.

Výuka na Dopravním hřišti „ Cyklista, jako účastník silničního provozu“

4.AB/30

20.9.

Autorské čtení sci-fi příběhů, které vznikly v hodinách českého jazyka a
předání malých dárečků „Spoluţáci a kamarádi“

1.AB,8.A/40

21.9.

Sběr papíru 4110 kg

3.10.

Beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem v Městské knihovně

3.B/15

3.10.

Divadelní představení „ Don Quijote de la Ancha“ – DD Blansko

8.-9./55

9.10.

Společná TS rodičů z DLH v budově Salmova, stanoviště a prohlídka
prostor a nabídky školy

1.-4./23

1.-9./250

10.10. Spoluţáci a kamarádi PT+6.A „Hledání pokladu“ a plnění úkolů

PT+6./32

10.10. Výchovný koncert skupina „MARBO“ v kině

PT-5./170

10.10. Vánoční dílna „Stonoţka“ vytváření přáníček a dárečků

2.AB/6

11.10. Exkurze Lobau-Rakousko Ekosystém Dunaje a luţní lesy

5.-7./45

12.10. „Přírodovědný klokan“ – mezinárodní vědomostní akce

8.-9./55

16.10. „Nový Zéland“ vzdělávací pořad Kino Blansko (Agentura SURIKATI)

6.-9./110

19.10. Exkurze „Krajem lišky Bystroušky a Knihy lesů, vod a strání“

9.AB/30

24.10. Výtvarná dílna pro rodiče „Vyřezávání z dýní“

PT-8./36

24.10. Anglické divadlo, BK,Kollárova „Canterburské povídky“

8.-9./50

29.10. Preventivní program „Vztahy ve třídě“ (Sdruţení Podané ruce)

6.A/24

29.10. Preventivní program „Drogy“ (Sdruţení Podané ruce)
29.10. Preventivní program „Moderní závislosti“ (Sdruţení Podané ruce)
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7.AB/33
8.A/21

1.11.

Výroba vánočních přáníček „Stonoţka“ odesláno 83 přání

1.-5./56

8.11.

Svatomartinský Workshop v Galerii BK (lampióny, svíčky, helmy)

3.AB/25

9.11.

Seznámení s knihovnou

PT/10

9.11.

Pohádka v kině „Mrazík“

PT+1./35

Kaštánkova kniha pohádek „Spoluţáci a kamarádi“ Vytvoření pohádkové
PT+1.+6.+8.
knihy pro své malé kamarády, četba a spolupráce.
Exkurze na Fakultu strojního inţenýrství (Interaktivní činnost na
16.11.
KND/31
pracovišti průmyslového designu a programovatelných robotů)
Interaktivní DOD na deseti stanovištích spojen s ukázkami, pokusy a
17.11.
112 osob
dalšími aktivitami pro současné i budoucí ţáky
16.11.

20.11. Vánoční jarmark s prodejem výrobků rodičům pro „Stonoţku“

8.-9./6

21.11. Zlatý slavík- pěvecká soutěţ

1.AB/28

26.11. Exkurze Planetárium Brno „Splněná přání“

PT+1./36

27.11. Exkurze TYCO Ráječko v rámci projektu SOU a SOŠ BK Bezručova

9.AB/28

30.11. Keramická dílna v DDM Blansko (vánoční svícny)

3.A/11

4.12.

Exkurze planetárium „Poznej svůj vesmír“ + interaktivní výstava

5.-6./45

6.12.

Sběr papíru 3 400 kg

1.-9./223

7.12.

Vánoce na zámku (prohlídka zámku Blansko)

1.AB/26

10.12. Pečení perníčků pro maminky
11.12.

PT/10

21. ročník vánočního baseballového turnaje v tělocvičnách ZŠ (3 dny, 4
kategorie, 21 týmů, 5 ze ZŠ Salmova)

3.-9./45

14.12. Divadelní představení „Legenda o hvězdě“ kino Blansko

3.AB/26

17.12. Vánoční dílna pro rodiče (zdobení vánočních koulí a ozdob)

1.-5./29

19.12. Exkurze TYCO Ráječko (seznámení s firmou, výrobní postupy)

9.AB/29

19.12. Vánoční besídky pro rodiče

PT,1.-2.+ŠD

20.12 Recitační pásmo „Spoluţáci a kamarádi“

PT+6.,1.+8.

21.12. Společné vánoční zpívání koled ve vestibulu ZŠ (na tři skupiny)
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1.-9./250

7.1.

Prohlídka dřevěného kostelíka

PT+3./38

7.1.

Novoroční taneční vystoupení DD Blansko

3.A/11

8.1.

Exkurze na SOŠ a SOU Blansko, Bezručova

9.AB/32

9.1.

Tradiční Den pro blanenské MŠ (4 stanoviště a práce předškoláků v 1.
třídách)

MŠ/129

18.1.

Beseda o USA s rodilým mluvčím (města + animals)

5.-9./109

19.1

LVK 7. tříd, Beskydy Soláň, sedmidenní kurz lyţování

7-8./39

28.1.

Preventivní program „Podané ruce“ (pokračování témat 10/2012)

6.-8./85

5.2.

Zápis do 1. třídy „Veselá pastelka“

PT+1./35

7.2.

Taneční pohádka SZUŠ DD Blansko „Spoluţáci a kamarádi“

1.-3.+8./56

8.2.

Vzdělávací EKO pořad REdUSE v kině (ekologie a fairtraid)

6.-9./112

20.2.

Výstav moderní tvorby NERVOUS Galerie BK

ŠD/53

27.2.

Tradiční karneval ŠD s tombolou a hrami za účasti rodičů

ŠD/75

28.2.

Návštěva knihovny, soutěţe, motivace ke čtení

2.A/31

1.3.

Koncert skupiny RÉVA (cimbálová muzika) v tělocvičně

1.-9./259

4.3.

Vzdělávací pořad v kině „Dálný východ – Ussuri“ (Pohodáři Pelhřimov)

6.-9./99

5.3.

Recitační soutěţ

1.AB/15

6.3.

Preventivní program „Podané ruce“ pokračování Téma: Příběhy
z obrázků. Jak můţe droga ovlivnit mé vysněné povolání,Gambling

7.-8./54

7.3.

Návštěva knihovny „Máme rádi pohádky“

1.AB/28

11.3.

Týdenní ekologický pobyt na Rychtě v Krásensku „Program pro trvale
udrţitelný rozvoj“

8.A/20

13.3.

Výstava v Galerii „Krajinné meze“

ŠD/53

15.3.

„Hasík“ (poţární ochrana hravou formou)

19.3.

Vzdělávací pořad Lipka Brno „Jarní probuzení“

ŠD/40

20.3.

Workshop v Galerii „Emoční malba“

ŠD/35
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2A+6A/55

20.3.

Recitační přehlídka v Knihovně

1.-3./5

21.3.

Divadelní představení „Jaro s kamarády“

PT,1.,2A/65

22.3.

Velikonoční výstava v Galerii

1-5+ŠD/123

25.3.

Planetárium Brno „Hledá se Polárka“

2.4.

Školní recitační soutěţ

6.-9./23

8.4.

Škola v přírodě Jezírko – Soběšice (4 dny)

4.AB/28

11.4.

Malování kuchyňských chňapek (moderní výtvarné techniky)

17.4.

Městská přehlídka malých recitátorů v knihovně

4.-8./9

17.4.

Anglické divadlo „Alenka v říši divů“

5.-6./60

19.4.

Projekt „Hasík“ pokračování zábavné soutěţe

2.+6./51

20.4.

Den Země – úklid Moravského krasu

4.-7./28

25.4.

Oblastní dopravní soutěţ mladých cyklistů (organizuje ZŠ Salmova)

4 druţ./20

26.4.

Celoškolní Den zdraví podle rozpisu

1.-9./260

28.4.

Zájezd do Anglie (6 dní)

5.-9./13

2.5.

Výuka na dopravním hřišti

4AB/28

6.5.

Besídka ke Dni matek

10.5.

Majáles blanenských středních škol s kulturním programem v parku

13.5.

Výstava v Galerii „Kouzlo zapomínání“

ŠD/37

13.5.

Škola v přírodě Jezírko – Soběšice „Co se děje v lese“ (4 dny)

3AB/25

17.5.

Zeměpisná exkurze „Vněkarpatské sníţeniny a okolí Brna“

9AB/32

20.5.

Výměnný pobyt s praţskou školou (5 dní)

5AB/35

22.5.

Sportovní Olympiáda 1. tříd Velké Opatovice

24.5.

Přespání ve škole s pokladem a soutěţemi „Spoluţáci a kamarádi“

2.A,3A/43

PT,1.,3./49

2A/31
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6.-9./120

1./12
PT+6./34

24.5.

Bambiriáda – Nabídka volnočasových aktivit v zámeckém parku

3AB/25

27.5.

Divadelní představení „Obušku z pytle ven“

1.AB/27

29.5.

Turisticky zaměřená exkurze Máchův památník a okolí

7AB/32

29.5.

Stopovaná ŠD „Cesta za pokladem“

ŠD/68

29.5.

Ukončení celoročního sběru pomerančové kůry 83 kg

1.-9./250

29.5.

Exkurze „Elektrárna Dlouhé stráně“

8.-9./42

30.5.

Společné setkání rodičů a budoucích prvňáčků s kulturním programem

31.5.

Projektový den „Jak trávím svůj volný čas“

4AB/31

6.6.

Běh kolem přehrady ţáků 1. stupně

1.-5./42

7.6.

Výlet ŠD do ZOO Olomouc

ŠD/52

10.6.

Přednášky o zdravé výţivě spojené s výrobou zdravých svačin
sponzorováno Penny marketem

1.-9./265

11.6.

Projekt „Hasík“ pokračování zábavné soutěţe

2.+6./52

12.6.

Slavnost slabikáře v městské knihovně - pasování prvňáčků na čtenáře

1./28

14.6.

Exkurze pštrosí farma Doubravice n. Svitavou

3A/11

14.6.

Charitativní běh You Dream We run ASK Blansko

3.-9./45

17.6.

Dny Německé kuchyně ve školní kuchyňce, doplnění učiva NJ

9AB/16

18.6.

Sběr papíru 4 100 kg

1.-9./258

19.6.

Den s policií a integrovaným záchranným systémem (stadionASK)

3.-4./43

20.6.

Exkurze SAKO Brno – ekologická likvidace obalů

7AB/32

24.6.

Besídky pro rodiče s ukázkami co uţ umíme

1.-2./45

27.6.

Slavnostní předání vysvědčení ţákům 9. ročníku za přítomnosti rodičů ve
školní jídelně spojené s občerstvením připraveném 8. ročníkem

9AB/34

28.6.

Pasování na školáka dětí z přípravné třídy

PT/11

27

1./25

Příloha 2
Účast ţáků ve vědomostních soutěţích

Datum

Název soutěţe

Umístění do 10. místa

Počet
škol./okr.

5.11.

Olympiáda v ČJ

16/1

29.11.

Technické vzdělávání - elektro 9

17/6

13.12.

Technické vzdělávání - strojní 8

12/5

6.1.

Finanční gramotnost

3. V. Břoušková, V. Klepalová,
J.Chaloupka

0/3

6.2.

Konverzační soutěţ Anglický jazyk

28.2.

Technické vzdělávání - strojní 9

3. Jan Chaloupka

4/2

5.3.

Pythagoriáda 5

5.Dan Friedjung,7. Petr Alexa

14/4

7.3.

Pythagoriáda 6

6. Tomáš Fišer

12/3

14.3.

Píši, tedy jsem- literární soutěţ

Čestné uznání: L. Zábojová,
K.Grycová

7/2

21.3.

Technické vzdělávání - elektro 8

3. M. Šulc, 4. O. Buţík

8/5

25.3.

Technické vzdělávání - strojní 7

4. M. Peřinka

9/5

25.4.

Oblastní dopravní soutěţ

2.,3.,5.,10. místo druţstva

13.5.

Píši, tedy jsem- poezie

1. L.Zábojová

5/2

22.5.

Mates a Matýsek 4. a 5. ročník

1.K.Seďová, 1.D.Friedjung

25/0

29.5.

Výtvarná soutěţ hasičů

2. A. Adler

8/3

14.6.

Evropská soutěţ“Česko mýma očima“

3.M. Šulc

12/1

8/1
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Příloha 3
Účast ţáků ve sportovních soutěţích

Datum

Název soutěţe

Umístění do 10. místa

Počet
účastníků

2.10.

Přespolní běh

2. J. Tesařová, 2. M. Musil,7. M. Kohoutek,
V. Manoušek,9. T. Fišer, 2. Ml.ţáci, 4. St.ţáci

8.

45/20

4.10.

Cross-country kola

1. J. Tesař, 1. J. Tesařová

0/2

8.11.

Floorball ml. ţáci

Účast v okrskovém kole

20/10

15.11.

Floorball st.ţáci

Účast v okrskovém kole

20/9

22.3.

Kunštátská laťka

15.4.

Košíková dívky

3. místo

20/11

11.5.

Softball– kraj.kolo

2. místo v krajském kole

26/12

15.5.

Pohár rozhlasu

1.Ml. ţáci, 1.Khongor, 1. D.Slezák, 1. J. Dohnalík,
2.M.Peřinka, 2.M.Musil,2. J.Jarůšek, 2. T.Fišer, 2.
M.Petlach,3. S.Škodová, 3. H.Slugeňová, 3. V.
Břoušková, 3. V.Klepalová, 3. O. Lichevníková, 3.
A.Zummerová
6. místo Ml. ţáci v krajském kole

54/40

3.6.

Český pohár baseball

8. místo v republikovém kole

22/11

37/16
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Příloha 4
Hodnocení ročního plánu Školy podporující zdraví

Úkoly vyplývající z jednotlivých zásad podpory zdraví pro tento školní rok jsou zaměřeny na
pracoviště Základní školy Salmova. Odloučené pracoviště v Dolní Lhotě – malotřídní
Základní škola i Mateřská škola mají svůj roční prováděcí plán formulován
samostatně.
1. zásada - Pohoda věcného prostředí
Úkol
Ve spolupráci se zřizovatelem zahájit výměny
oken a ostatních otvorových výplní a
zateplení pláště budovy
Úkol trvá
Zlepšit prostředí pro výuku ve třídách
Úkol trvá
Provést údrţbu zeleně na školní zahradě a ve
školním dvoře
Upravit prostor pro kompostování na školní
zahradě
Provést rekonstrukci provozu kotelny
Úkol trvá
Pokračovat v inovaci vybavení školy
výpočetní a didaktickou technikou
Umoţnit ţákům vyuţívat vybavení školy při
činnosti zájmových krouţků
Ve výzdobě tříd maximálně prezentovat práce
ţáků

Kritérium splnění
Byla provedena výměna oken, coţ
zkvalitnilo tepelnou pohodu v budově a
přineslo nemalé úspory ve vytápění

Kdo
Do kdy
odpovídá
Vedení školy

6/13
Do vybraných tříd 1. a 2. stupně byly
zakoupeny skříňky k ukládání
ţákovských prací
Okrasné dřeviny byly odborně ošetřeny
tak, aby se zvýšila bezpečnost ţáků a
funkčnost zelených ploch
Na školní zahradě byly instalovány
kompostéry pro ukládání zeleného
odpadu a upraven prostor vedle
skleníku
Na základě provedených úprav
v kotelně školy se zlepšila kvalita
vytápění v budově
Byl zpracován harmonogram další
etapy inovace vybavení výpočetní a
didaktickou technikou na ZŠ Salmova
Ţáci navštěvující zájmové krouţky ve
škole mohou bez omezení ve své
činnosti vyuţívat vybavení školy
Ve všech třídách, zvláště na 2. stupni,
jsou ţákovské práce hlavní částí
výzdoby a jsou průběţně obměňovány

Trvalý úkol
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Vedení školy
6/13
Starý
3/13
Tejkal
Bačkovská
10/12
Vedení školy,
školník,
zřizovatel
6/13
Vedení školy,
Doleţel
Průb.
Vedoucí
krouţků,
vedení školy Průb.
Třídní
učitelé,
ostatní
vyučující
Průb.

2. zásada - Pohoda sociálního prostředí
Úkol
Pokračovat v upevňování základních návyků
slušného chování ţáků
Úkol trvá
Diagnostikovat sociální klima ve vytypovaných
třídách
Úkol trvá

Kdo
Do kdy
odpovídá
Projevy slušného chování se zlepšily u
TU
i
ţáků většiny tříd – zdravení,
ostatní ped.
poděkování, ţádost apod.
prac.
Průb.
V rámci projektu EU peníze školám
TU, školní
zjistit úroveň sociálního klimatu ve
metodik
vytypovaných třídách. Na základě
prevence,
získaných informací s těmito kolektivy odborný
soustavně pracovat na odstranění
prac. negativních projevů ţáků
psycholog
Kritérium splnění

6/13
Dodrţovat pravidla souţití v třídních
kolektivech
Splněno- trvalý úkol
V projektu Spoluţáci a kamarádi rozvíjet pěkné
vztahy starších a mladších ţáků školy
Splněno
Různými formami zařazovat zásady podpory
zdraví do výuky
Průběžně plněno

V třídnických hodinách věnovat
pozornost nejen stanovení pravidel
souţití, ale také jejich pravidelnému
vyhodnocování TU i samotnými ţáky
Ţáci partnerských třídních kolektivů
připravili několik akcí pro velké i malé
kamarády

TU všech
ročníků

Účast pedagogů na vzdělávacích
aktivitách k podpoře zdraví, organizace
Dnů zdraví, účast ţáků v projektech a
soutěţích s tématikou podpory zdraví

Kadrmasov
á, Starý,
učitelé

Průb.
TU
0.+6.,1+8.2
+9. tříd
Průb.

6/13

3. zásada - Pohoda organizačního prostředí
Úkol

Kritérium splnění

Kdo
odpovídá
Všichni
pedag.
pracov.

Umoţnit ţákům relaxaci o přestávkách na
chodbách, respiriích a dle počasí i v
prostorách školního dvora

Ţáci vyuţívali ke sportovní a pohybové
relaxaci vybavení školy a současně
dodrţovali včasný nástup do hodin

Průběžně plněno
Zařazovat do výuky různé formy a metody
práce včetně smysluplných exkurzí a
vzdělávacích pořadů

V rámci ročního plánu byl sestaven
Všichni
rámcový přehled exkurzí a vzdělávacích pedag.
pořadů pro jednotlivé ročníky
pracov.

Průběžně plněno
Dodrţovat čas vymezený rozvrhem hodin pro
výuku i přestávky

Do kdy

Průb.

Průb.
Dodrţování bylo pravidelně
vyhodnocováno ze strany dozorů,
třídních učitelů i vedení školy

Průběžně plněno
Spolupracovat se ŠJ na dodrţování zásad zdravé Uskutečnila se schůzka vedení školy a
výţivy
vedoucí ŠJ s rozborem plnění
spotřebního koše
Průběžně plněno
Ve spolupráci s provozovatelem školního bufetu Dvakrát za rok proběhla 1-2 týdenní
připravit pro ţáky dvakrát ročně 1-2
akce zdravých svačin ve školním bufetu
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Všichni
učitelé,
vedení
školy
Vedení
školy,
vedoucí ŠJ

Průb.

2x /rok
Starý,
provozovate 6/13

týdenní nabídku zdravé výţivy ve školním
bufetu
Projednán a plněn sortiment bufetu se
zaměřením na zdravou výživu
Vyuţívat nabídky Školní mléko pro všechny
zájemce a Ovoce do škol pro ţáky
z I. stupně
Průběžně plněno
Předmět Výchova ke zdraví orientovat na
zdravý ţivotní styl, praktické dovednosti ze
zdravé výţivy zařadit do volitelného
předmětu Domácnost - vaření Průběžně
plněno
Pokračovat v nabídce sportovně orientovaných
krouţků ve škole
Kroužky nabídnuty, ale malý zájem žáků
Pro ţáky 3. a 4. tříd zajistit Školu v přírodě a
dále pro ţáky 5. ročníku tradiční výměnný
pobyt Praha- Blansko
Splněno
Do projektového Dne zdraví opět stanovit
kaţdému ročníku 2. stupně „nosné téma“
Splněno
Velké relaxační míče nadále vyuţívat v 1.
ročníku a dalších ročnících na I. stupni

l bufetu

Distribuce mléka, ovoce a zeleniny
probíhala dle stanovených pravidel za
účasti ţákovských sluţeb a TU

Starý, TU

Tematické plány byly zaměřeny na
zdravý ţivotní styl a zdravou výţivu,
spolupracovali jsme s institucemi,
zabývajícími se touto tématikou

Vedení
školy,
učitelé Vkz,
Dom

Dle svých zájmů ţáci mohli
navštěvovat různě orientované
sportovní krouţky

ŘŠ, učitelé

Ţáci 3. a 4. ročníku se zúčastnili
vícedenního pobytu s ekologickou
tématikou ve středisku Jezírko –
Soběšice, ţáci 5. ročníku absolvovali
týdenní pobyt v Praze, pro praţské děti
jsme připravili program jejich pobytu v
Blansku
Den zdraví byl zaměřen na předem
stanovená témata, byl zpracován
speciální rozvrh, umoţněna účast
rodičům na programu
K propagaci zdravého sezení jsme
vyuţili velké míče na 1. st. a dále
stavitelné lavice ve všech třídách

TU 3.5.roč.,
Starý,
pověř.
učitelé

Průb.

Průb.

Průb.

Splněno
Během školního roku připravit pro ţáky několik Byly zorganizovány školní sportovní
sportovních turnajů a soutěţí v rámci
akce a turnaje, které přispěly k zvýšení
ročníků, 1. a 2. stupně Proběhly 3 turnaje tělesné aktivity dětí

5/13
Starý,TU +
ostatní
vyuč.
4/13
TU

Průb.
TU, učitelé
TV, Starý
Průb.

4. zásada – Smysluplnost výuky
Úkol
Vzdělávat učitele v tématech, která mají vazbu
na zvolené šablony v projektu EU peníze
školám

Kritérium splnění
Většina učitelů se zúčastnila seminářů,
které přispěly k inovaci výuky a splnění
vybraných šablon

Splněno
Navázat a rozvíjet kontakty se zahraniční školou V rámci projektu e Twinning jsme našli
partnera pro vzájemné kontakty
v cizích jazycích
Úkol trvá
V závěru škol. roku vyhodnotit plnění ŠVP,
Provedli jsme kontrolu plnění ŠVP a
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Kdo
Do kdy
odpovídá
Kadrmasová,učitelé 1.
i 2. stupně
6/13
Smejkalová
učitelé CJ
Vedení

6/13
6/13

navrhnout smysluplné změny
Trvalý úkol na konci každého období
K inovaci a obohacení výuky vyuţívat učiteli
zpracované vzdělávací materiály
Materiály jsou průběžně používány

připravili návrhy k úpravám

Ověření zpracovaných vzdělávacích
materiálů proběhlo v souladu se
stanoveným harmonogramem, byla
vedena evidence jako součást podkladů
pro splnění výstupů projektu

školy, PK,
Kadrmasová
Starý,
Kadrmasová, pedag.
prac.
Průb.

5.zásada – Možnost výběru, přiměřenost
Úkol

Kritérium splnění

Dát ţákům všech ročníků nabídku různě
zaměřených zájmových krouţků
Průběžně plněno, kroužky fungují dle zájmu
žáků
Věnovat soustavně pozornost ţákům se
specifickými poruchami učení
Plněno průběžně
Zahájit činnost Klubu nadaných dětí ve šk. roce
2012-2013
Činnost KND pokračoval celý rok
Aktualizovat nabídku volitelných předmětů
v souladu se zájmem ţáků a moţnostmi školy
Splněno
Motivovat ţáky k učení také tím, ţe ve
vhodných situacích jim bude umoţněn
výběr vzdělávacích aktivit

Zájemci mohli navštěvovat krouţky
sportovní, jazykové, hudební,
rukodělné, relaxační

Ţáci 1. i 2. stupně měli moţnost
navštěvovat dyslektické krouţky,
učitelé jednotlivých předmětů byli
informováni o postupech práce s těmito
ţáky.
Všichni zájemci z 1.- 6. ročníku se
zúčastňovali 1x za14 dní akcí
připravených dle ročního plánu činnosti
KND

Kdo
odpovídá
Pověření
učitelé

Do kdy

Průb.
Hřebíčková,
učitelé,
vedoucí
dyslekt.
krouţků
Průb.
Vedení
školy,
Hřebíčková,
pověření
učitelé
10/12
Vedení
školy

Ve volitelných předmětech jsme ţákům
nabídli nový předmět Základy
komunikace, ve vyšších ročnících bloky
volitelných předmětů
Ţáci měli v některých případech
Všichni
moţnost výběru činností podle
pedag.
náročnosti úkolů nebo tím, ţe byly
pracov.
vyuţity znalosti z oblasti jejich zájmů

4/13

Průb.

Úkol trvá

6. zásada - Spoluúčast a spolupráce ve výuce
Úkol
Do akcí připravovaných v rámci Klubu
nadaných dětí zapojit ţáky, učitele i rodiče
Podařilo se zapojit některé rodiče
Pokračovat ve školním projektu Spoluţáci a
kamarádi

Kritérium splnění
Na přípravě akcí KND se aktivně
podíleli učitelé 1. i 2. stupně, zájemci
z řad rodičů i ţáci
Během školního roku se uskutečnily
společné akce určené pro ţáky 8. a 1.
ročníku a 9. a 2. ročníku

Kdo
Do kdy
odpovídá
Hřebíčková,
Kadrmasová
Průb.
TU
8.
a 1., 9. a 2.
roč.

Splněno
Průb.
Ročníkové práce zařadit do 6.- 9. ročníku,
upřesnit organizační stránku

Vyučující v 6. - 9.ročníku nabídli ţákům
ke zpracování témata ročníkových prací,
stanovili kritéria zpracování a působili
Splněno proběhly prezentace na TS v červnu v roli odborných konzultantů. Byl
upřesněn systém konzultací a prezentace
2013
zpracovaných témat
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Kadrmasová, učitelé
v 6.-9.
ročníku
5/13

7. zásada -Motivující hodnocení žáka
Úkol

Kritérium splnění

Umoţnit učitelům účast na vzdělávacích akcí
věnovaných hodnocení a sebehodnocení
ţáků

Učitelé vyuţili nabídky seminářů
DVPP k hodnocení a sebehodnocení
ţáků a získané informace vyuţili ve své
práci

Průběžně plněno
Vyhodnotit dosavadní systém a přínos
sebehodnocení ţáků na 1. i 2. Stupni

Kdo
odpovídá
Učitelé,
Kadrmasová

Do kdy

6/ 13

Vedení školy provedlo kontrolu
frekvence a účinnosti sebehodnocení
ţáků a ve spolupráci s PK a TU byly
přijaty případné změny
Trvalý úkol
Poskytovat i nadále ţákům přiměřený prostor na Hodnocení vědomostí a dovedností
procvičení a upevnění učiva
ţáků jsme prováděli po přiměřeném
procvičení učiva
Trvalý úkol
Umoţnit všem ţákům proţít úspěch a uznání,
Oceňovali jsme i dílčí úspěchy a
zohlednit při hodnocení pokroky a zlepšení ţáka zlepšení výkonů ţáků

Vedení
školy, PK,
TU
6/ 13
všichni
pedag.
pracov.
Průb.
Všichni
pedag. prac.
Průb.

Trvalý úkol

8. zásada – Škola jako demokratické společenství
Úkol
Rozšířit a pravidelně aktualizovat okruh
důleţitých informací o činnosti školy na www
stránkách
Průběžně plněno
Vydávat nadále tištěné informace ve formě
Zpravodaje pro rodiče
Vydán 1 zpravodaj a Info pro budoucí
prvňáčky
Na celoškolní akce zvát i ţáky z odloučeného
pracoviště Dolní Lhota
Úkol trvá, letos se nesplnilo
Zlepšit spolupráci mezi zástupci tříd
v ţákovském parlamentu a třídními učiteli
Mírné zlepšení – trvalý úkol
Věnovat odpovídající pozornost námětům a
připomínkám zaměstnanců
Průběžně plněno
Dát rodičům příleţitost vyjádřit se k činnosti
školy

Kritérium splnění
Aktualizovali jsme obsah všech kapitol
www stránek včetně průběţného
doplňování nových informací v zájmu
maximální informovanosti rodičů a
veřejnosti o aktivitách školy
Během školního roku jsme vydali
nejméně dva Zpravodaje, o dalších
aktivitách školy příleţitostné letáčky
Ţáci z Dolní Lhoty nás navštívili
v rámci Dne otevřených dveří a
společně se svými rodiči na třídní
schůzce v 2. pololetí školního roku
Třídní učitelé spolupracovali se zástupci
své třídy v ŢP, v programu třídnických
hodin byly pravidelně zařazeny aktuální
informace ze schůzek ŢP
Vedení školy zaujímalo stanoviska
k námětům a připomínkám zaměstnanců

Kdo
odpovídá
Doleţel,
vedení
školy

Do kdy
Průb.

Vedení
školy

Průb.

Vedení
školy

Průb.

TU, členové Průb.
ŢP
Vedení
školy

Průb.

Rodiče formou podnětů a připomínek na ŘŠ, vedení
TS a konzultacích vyjádřili svůj názor
školy
na činnost školy
Průb.

Plněno průběžně
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Do přípravy školních akcí ve větší míře
vtáhnout rodiče
Daří se při výletech a exkurzích 1. stupně

Rodiče se podíleli na přípravě a
organizaci tradičních akcí školy, byli
pravidelně zváni na akce připravené pro
ţáky školy

ŘŠ, vedení
školy, TU
Průb.

9. zásada – Škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce
Úkol
Informace o dění ve škole co nejvíce
prezentovat v místním a regionálním tisku
Během roku vyšlo množství článků o dění ve
škole
Zvát představitele města na tradiční celoškolní
akce
Trvalý úkol
Zařazovat do výuky témata, týkající se našeho
regionu
Splněno
Poskytovat i nadále zájmové a rekreační sluţby
organizacím a občanům města
Splněno
Zúčastňovat se akcí, které přispějí k zdravému
rozvoji dětí a jejich informovanosti.
Průběžně plněno

Kritérium splnění
Kaţdý učitel publikoval v tisku alespoň
jeden článek o škole z okruhu své
činnosti a podařilo se tím zvýšit
informovanost rodičů i veřejnosti.
Na celoškolní akce jsme pravidelně
zvali představitele města
Do jednotlivých předmětů na 1. i 2.
stupni jsme různými formami –
projektová výuka,exkurze, vycházky,
promítli informace o našem městě a
okolí
V době mimo vyučování jsme
pronajímali tělocvičny a tenisový kurt
zájemcům v rámci doplňkové činnosti
školy
Ţáci se zúčastnili na akci ve městě,
která přispěla k jejich informovanosti
v oblasti zdraví, výţivy a ţivotního stylu
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Kdo
odpovídá
Pedag.
pracov.

Do kdy
Průb.

Kadrmasová

Průb.

Pedag.
pracovníci

Průb.

Starý, ŘŠ

Průb.

Starý,
učitelé

Průb.
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Část I.
Základní charakteristika školy
Název školy, adresa:
Odloučené pracoviště:
Zřizovatel školy:
Ředitel školy: jméno, příjmení:
Vedoucí učitelka:
Telefon, fax, e-mail:

Školní rok 2012/2013
Malotřídní ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17
Základní škola, Dolní Lhota 87
Město Blansko
Mgr. Eva Kadrmasová
Mgr. Miroslava Burgetová
515538540, zs.dolnilhota@worldonline.cz

Počet tříd
2

Počet ročníků
4

Počet ţáků
24

Průměrný počet ţáků
na třídu
12

Celkový počet ţáků v 1. ročníku:
Průměrný počet ţáků na učitele celkem za celou školu
(učitelé v přepočtených úvazcích):

3

Rada školy (školská rada) :

ANO

9,96

Část II.
Zvolený vzdělávací program
Název zvoleného vzdělávacího programu
Zdravá škola-škola pro ţivot

Číslo jednací
SAL/231/07

V ročníku
1., 2.,3.,4.

Zařízení školního stravování
Typ jídelny
Školní jídelna s kuchyní

Počet
1

Počet strávníků
děti (MŠ) a ţáci (ZŠ)
zaměstnanci školy a
důchodci
27 + 24
8

* ostatní – školští důchodci
Počet pracovníků školního stravování
Fyzické osoby
2
Přepočtení na plně zaměstnané
1,5
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ostatní*

Školní druţina, která je součástí základní školy
ŠD
celkem

počet oddělení ŠD
1

počet dětí v ŠD
24

Z činnosti školní druţiny:
Září:

Zahájení provozu ŠD – zábavné odpoledne
Výlet do okolí Dolní Lhoty
Den zdraví

Říjen:

Barevný podzim – výtvarná soutěţ
Výstava - sběr přírodnin
Zábavné odpoledne pro děti – Kouzelné brýle

Listopad:

Podzimní výlet do přírody
Vánoční vystoupení – první advent
Tvořivá dílna – výroba adventních svícnů
Lidové tradice a zvyky – beseda p. Kaňa.
Výroba vánočních dárků – pracovní dílna
Vánoční besídka
Vánoční aranţmá

Prosinec:

Leden:

Výroba dárků pro budoucí prvňáčky (zápis)
Sportujeme v zimě
Královna zima – výlet do lesa

Únor:

Výroba masek
Karneval
Krmení lesní zvěře (krmelec)

Březen:

Vítání jara
Zpívá celá druţina. (soutěţ)
Velikonoční dílna

Duben:

Den Země.
Veselé čarování

Květen:

Výlet do Blanska
Cestujeme po světě

Červen:

Den dětí
Sportovní olympiáda
Spaní ve škole
Výlet a celkové zhodnocení školního roku
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počet vychovatelů ŠD
fyz. 1/ přepoč. 0,733

Část III.
Personální zabezpečení činnosti školy
1. Odborná kvalifikace

Celkový počet pedagogických pracovníků
Z toho odborně kvalifikovaných

2,409 / 3
2/ 2

100%
80,03/ 66,67%

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 nastoupili na
školu: 0
3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 nastoupili
na školu: 0
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 odešli
ze školy: 0
5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : 2 (domovník, uklizečka)
6.

Věkové sloţení pedagogických pracovníků

Věk

Učitelé
Muţi

Ţeny

do 35 let
35-50 let
nad 50 let
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

1
2

3

Část IV.
Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
Rozhodnutí ředitele

Počet

O přijetí k základnímu vzdělávání
O odkladu povinné školní docházky
O přestupu ţáka z jiné školy

3
1
0

Počet ţáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2013/2014 :
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Počet odvolání
0
0
0

5

Část V.
Výsledky výchovy a vzdělávání
1. Celkové hodnocení a klasifikace ţáků
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem za II. stupeň
Celkem za školu

Počet ţáků Prospělo s
vyznamenáním
3
3
7
7
8
8
6
6

24

Prospělo
bez (*)

Neprospělo Opakují
bez (*)

24

*) počet ţáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2013.
2. Sníţený stupeň z chování:
Stupeň chování

Počet
2
3

% z počtu všech ţáků školy

0
0

0
0

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole a školní rok 2012/2013: 0
průměr na jednoho ţáka: 0
4. Romský asistent:

NE

Jiný asistent:

NE

Část VIII.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Typ kurzu
Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé
Angličtina pro děti efektivně
Storytelling and drama
Výtvarná dílna
Výtvarná dílna
Comenia skript
Místo, kde ţijeme

Počet zúčastněných pracovníků
1
1
1
1
1
1
1
7

Celkem akcí:
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Část IX.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Součásti vzdělávacího programu školy
-

Angličtina hravě (volitelný předmět v 1. a 2. ročníku)
Plavecký výcvik ţáků (účast ţáků 1. – 4. ročníku)
Výchova ke zdraví (základy zdravého ţivotního stylu v 1. – 4. ročníku)
Dopravní výchova (účast ţáků 3. a 4. ročníku)

Spolupráce s mateřskou školou
-

-

společná návštěva kulturních akcí (Marbo, Mrazík, Hudba z království, Loutkohraní,
Kouzelník, Hudební divadlo, Jaro s kamarády, Pohádky ze Špalíčku, Obušku, z pytle
ven)
vzájemné předávání informací o dětech probíhá průběţně
účast učitelek při zápisu do MŠ, ZŠ, Edukativně stimulační skupiny
ranní školní druţina v prostorách mateřské školy
vánoční posezení (návštěva dětí ZŠ v MŠ – děti baví děti)
vzájemné návštěvy (předškoláci ve škole, 1. ročník v MŠ)
poznávání regionu (Brno)
karnevalové odpoledne (Z pohádky do pohádky)

Spolupráce s dalšími subjekty
-

Městská knihovna Blansko
konzultace (SC, PPP, …)
DDM
Policie ČR
Hasiči

Zapojení do projektů
denní projekty
(Dny zdraví, Vánoce, Velikonoce, Den Země – Jaro, Rostliny a ţivočichové kolem nás,
Setkání s knihou – Jiří Šandera, Rozmarýnek – Čarodějné býlí: ekologická výchova)
dlouhodobý projekt
Zdravá škola (Zdravé zuby, Ovoce do škol, odběr mléčných výrobků, základy zdravé
výţivy a zdravého ţivotního stylu)
1. a 2. ročník: Rodina, Obchodování,Lístečkové úkoly
3. a 4. ročník: Škola, Můj volný čas, Staré pověsti české, Rozhovor s kamarádem,
Cesta na ostrov čtenářů, Lístečkové úkoly
Školní akce:
S pohybem jde všechno lépe (celoroční hra na rozvoj zdatnosti, vytváření návyku na celoţivotní
pohybovou činnost)
Moje hobby (zahájení školního roku)
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Čarodějné býlí (ekologická výchova – Rozmarýnek Brno)
Setkání s knihou: Jiří Šandera (beseda se spisovatelem, pasování prvňáčků mezi čtenáře)
Lidové zvyky a tradice (Mikuláš, Vánoce, Velikonoce) – tvořivé dílny
S pejskem a kočičkou k zápisu (zápis do 1. ročníku)
Spaní ve škole (noční hra Čarodějné bylinky)
Den dětí: Pohádky ze Špalíčku
Školní olympiáda hravě v netradičních disciplínách
Besídka pro rodiče
Mikuláš, Halloween
Divadelní představení: Marbo, Mrazík, Hudba z království, Loutkohraní, Kouzelník, Hudební
divadlo, Jaro s kamarády, Pohádky ze Špalíčku, Obušku, z pytle ven
Košík plný rozumu, Člověče, nezlob se (školní kolo)
Karneval: Pohádky do pohádky
Poznávání regionu (Brno)
Exkurze (Petrov, ZOO)
Den s policií
Krouţky při ZŠ:
zájmové krouţky v rámci ŠD (Flétna, Krouţek výpočetní techniky)
Spolupráce s rodiči:
třídní schůzky, individuální konzultace
kulturní vystoupení pro rodiče a občany obce (Vánoce rodičům, Den matek, Vánoční strom)
moţnost účasti rodičů ve vyučování
otevřené řešení problémů
zapojení rodičů do akcí školy
pomoc rodičům (balíček učebních pomůcek pro jednotlivé ročníky – zajišťuje škola)
pravidelné podávání informací o školním dění formou letáčků
aktuální informace na nástěnce
propagační materiály (problematika drog, šikany, kouření…)
webové stránky www.zssalmova.cz
Účast v soutěţích

Školní soutěţe:
Sportovní:
Školní sportovní olympiáda – hravé sportování
S pohybem jde všechno lépe
Výtvarné a rukodělné:
Podzimní čarování (vítězka Julie Klimešová)
Zimní čarování ( vítězka Zuzana Jarůšková)
Jarní čarování ( vítězka Emílie Bušová)
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Zvířata v ZOO
Naučné:
Košík plný rozumu (vítězka Radmila Bušová)
Člověče, nezlob se (vítězka Julie Simčová)
Matematické:
Cvrček ( Emílie Bušová)
Klokánek (Ctibor Bahelka)

Okresní soutěţe:
Recitační přehlídka – Julie Klimešová, Vratislav Buš, Radmila Bušová
Ptačí slet – 2. místo: Emílie Bušová
Péče o talentované ţáky:
reprezentace školy (účast v olympiádách a soutěţích)
podchycení zájmu, rozvíjení v rámci moţností školy
moţnost hlubšího vzdělávání (podnětné materiály,…), doporučení rodičům
samostatné a skupinové práce, individuální úkoly
Klub nadaných dětí (činnost na ZŠ Salmova)
Péče o ţáky zaostávající, problémové:
princip respektování věkových zvláštností a individuality ţáků
různorodost, pestrost metod a forem
vzbuzování zájmu o výuku
doučování se souhlasem rodičů
vyuţití pomoci spoluţáků
pouţívání speciálních pomůcek
činnost dyslektického krouţku
moţnosti kombinovaného hodnocení
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Část X.
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2012/2013 nebylo provedeno inspekční šetření
Část XV.
Zhodnocení a závěr
Motto:

" Zdraví – naše bohatství. "

1. Podmínky ke vzdělávání
Podmínky ke vzdělávání jsou na dobré úrovni. Hospodaření školy probíhá v souladu
s přidělenými prostředky. Pravidelné kontroly a revize se uskutečňovaly podle plánu, případné
nedostatky byly operativně řešeny. Snaţíme se školu dovybavit moderními pomůckami – chybí
interaktivní tabule, moderní počítače. Velké rezervy jsou stále v modernizaci školní druţiny.
2. Spolupráce s rodiči
Konkrétními výsledky se snaţíme rodiče přesvědčit, ţe i malá škola můţe dát dětem dobrý základ
pro ţivot. Jedna třídní schůzka probíhá na ZŠ Samova, aby se děti seznámily s provozem velké
školy a poznaly prostředí, kde budou pokračovat ve vzdělávání. Pomáháme rodičům se
zajištěním učebních pomůcek, umoţňujeme volný přístup do hodin, problémy a nedostatky
řešíme okamţitě. Rodiče vyuţívají moţnosti individuálních pohovorů, navštěvují pravidelně
třídní schůzky, zúčastňují se společných aktivit pro rodiče a děti pořádaných školou, podporují
školu drobnými dárky pro vyhodnocování dětí.
O činnosti školy jsou pravidelně informováni formou letáčků.
3. Výsledky ve vzdělávání ţáků
Škola pracuje podle ŠVP Zdravá škola – škola pro ţivot. Všichni ţáci zvládli učivo daného
ročníku.
Ve školním roce 2012/2013 probíhala výuka ve dvou třídách se spojenými ročníky pro ţáky
1. - 4. ročníku. Školu navštěvovalo 24 ţáků. V I. třídě byl spojen 1. a 2. ročník v počtu 10 ţáků
(třídní učitelka Dana Wutková). Ve II. třídě byl spojen 3. a 4. ročník se 14 ţáky (třídní učitelka
Miroslava Burgetová). Ve školní druţině bylo zapsáno 24 ţáků.(vychovatelka Helena Chlupová).
Z důvodu nadprůměrných rozumových schopností ţákyně Jany Petříkové podali rodiče ţádost o
přeřazení dcery z 1. ročníku do 3. ročníku bez absolvování ročníku druhého. Ţákyně úspěšně
vykonala zkoušku z učiva 2. ročníku základní školy, učivo třetího ročníku zvládla bez obtíţí
v plném rozsahu.
Během roku jsme také maximálně podporovali zdravý ţivotní styl. Dané cíle týkající se vyučování,
regionálních zvyků, výchovy ke zdraví, celodenních projektů byly splněny.
Činnost školní druţiny byla opět velmi pestrá a různorodá, coţ se projevovalo všeobecnou
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Spokojeností. Během roku bylo pro děti připraveno mnoho soutěţí a akcí, některé proběhly
společně se školou, ŠD a MŠ. K činnosti byly vyuţívány všechny prostory školy. Plánované cíle
byly splněny (viz Hodnocení činnosti ŠD, roční přehled Zdravá škola).
4. Personální oblast
Pracovní podmínky zaměstnanců byly na dobré úrovni. Vztahy mezi pracovníky se jevily jako
tolerantní, vstřícné a partnerské. Během roku došlo ke sníţení úvazku učitelky Heleny Chlupové.
Stále velkou hrozbou pro činnost školy zůstává malý počet ţáků.
5. Školní klima
.
Celoroční projekt byl nazván Zdraví – naše bohatství. Zaměřil se především na vytváření návyku
na pravidelnou celoţivotní pohybovou činnost. Spočíval v plnění různých dílčích úkolů
zvládnutelných všemi ţáky. Ve většině případů ţáci spolupracovali, respektovali práci a úspěchy
vlastní i spoluţáků. Vztahy mezi dětmi se v porovnání s minulým školním rokem zlepšily.
Uplynulý školní rok hodnotíme jako úspěšný.
V Dolní Lhotě dne 30. 8. 2013

Zapsala: Miroslava Burgetová
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Zdravá škola
Školní rok: 2012/2013
Pracoviště: Dolní Lhota

Měsíc:
Září

Říjen

Listopad

Úkol:
pravidla, upevňování
základních návyků slušného
chování, hygienické návyky,
pravidla společenského chování a
chování v jídelně, rozvoj
sociálních dovedností všech
ţáků, předcházení kázeňským
problémům
-zdravá výţiva: Vitamíny
-zabezpečení pitného reţimu,
odběr mléčných výrobků
-volnočasové aktivity dětí
(zájmové krouţky, nabídky)
-plavecký výcvik
- pobyt venku o přestávkách,
vyuţití relaxačních míčů a polštářů
-celoroční projekt: Můj volný čas

Datum:

-třídní

-plavecký výcvik
-školní soutěţ: Podzimní čarování
-vytváření pozitivního přístupu
k lidem i k světu (tolerantnost,
ohleduplnost …), vytváření
pozitivního sociálního klimatu
třídy
-výchovný koncert
-Halloween
-DDH
-plavecký výcvik
-tvořivá dílna: Advent
-respektování časového rozloţení
práce a odpočinku
-samostatná příprava na vyučování,
-pořádek na pracovišti
-divadelní představení
-Čarodějné býlí

Plnění:
splněno

zapojení do projektu Ovoce do škol
zajištěno po celý den
zapojení většiny ţáků (odebírá 20 ţáků)
splněno
19.9.

31.10.

zahájení výcviku
splněno
splněno
(umoţnění ţákům zviditelnit se)
průběţně plněno
školní soutěţ (vítězka Julie Klimešová)
splněno

11.10.
29.10.
12.10.

Marbo
společná akce se ŠD- splněno
účast ţáků 3. a 4. ročníku

do 21.11. splněno
30.11.
výroba adventních věnců, svícnů (akce se
ŠD)
splněno
v rámci moţností splněno
9.11.
5.11.

46

dodrţováno
Mrazík (akce s MŠ)
environmentální výchova (Rozmarýnek
Brno)

Měsíc:
Prosinec

Leden

Únor

Březen

Duben

Úkol:
-Mikuláš
-vánoční projekt
-besídka - posilování sebedůvěry dětí
-Děti hrají dětem
-Vánoce v Brně
-Přání (Zimní čarování)

Datum:
7.12.
3.12.
4.12.
21.12.
18.12.

Plnění:
zvyky a tradice
tvořivá dílna – adventní lampička
splněno
dopoledne s MŠ
poznávání regionu
školní soutěţ (vítěz)

-náprava chyb, pokroky ve výsledcích
-ochrana a rozvíjení fyzického,
duševního a sociálního zdraví,
respektování osobnosti dítěte
-výchovný koncert
-Kouzelník
4.1.
-Loutkohraní
21.1.
29.1.

splněno

-respektování různých učebních stylů
ţáků, poskytování dostatku času na
procvičení učiva, kompenzace zátěţe
související s výukou
-zápis do 1. ročníku
5.2.

splněno

-dětský karneval
-fotografování dětí

21.2.
8.2.

-recitační přehlídka
-rozvoj schopností ţáků
spolupracovat a respektovat práci a
úspěchy vlastní i druhých
-Jarní čarování
-Hudební divadlo
-Jaro s kamarády

20.3.

8.3.
21.3.

-Den Země (environmentální
výchova)

splněno
Hudba z království (společná akce s MŠ)
společná akce s MŠ
společná akce s MŠ

K zápisu s pejskem a kočičkou (zapsáno 6
dětí, z toho jeden odklad)
akce spojena se ŠD – Pohádková říše
Vratislav Buš, Julie Klimešová, Radmila
Bušová
splněno
školní soutěţ – vítězka Emílie Bušová
společná akce s MŠ
společná akce s MŠ
spojeno s lidovou tradicí pálení čarodějnic,
úklid okolí školy, zahrady, přesazování
rostlin
splněno

-rozšiřování poznatků o bezpečnosti
při sportu a předcházení úrazům
-vytváření návyku na pravidelnou
celoţivotní pohybovou činnost
-můj volný čas

splněno
Mám hobby? Prodiskutováno
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Měsíc:
Květen

Červen

Úkol:

Datum:

-náprava chyb
-vyuţití různých moţností hodnocení
-posilovat zdravé vztahy mezi dětmi,
mezi dospělými a dětmi ve škole i
mimo školu
-DDH
-Pohádky ze Špalíčku
-Košík plný rozumu
-Člověče, nezlob se
-divadelní představení

16.5
24.5.
27.5.
27.5.
27.5

-Setkání s knihou
-školní výlet,turistika

3.6.
18.6.

– poznávání regionu
-školní olympiáda

19.6.
24.6.

-vytváření příznivého sociálního
klimatu třídy
-spaní ve škole
-S pohybem jde všechno lépe

Plnění:
splněno
splněno
splněno
Den dětí – společná akce s MŠ
vítěz- Radmila Bušová
vítěz- Julie Simčová
Obušku, z pytle ven
beseda, autogramiáda s Jiřím Šanderou
Brno – ZOO, přehrada (společná akce
s MŠ)
Den s policií (Blansko)
pro nepřízeň počasí v budově školy
splněno

26.6.

noční hra Čarodějné býlí
vyhodnocení - Jana Petříková

Zapojení do soutěţí - Dolní Lhota
Školní rok 2012/2013

Datum, název
soutěţe, počet dětí

Jména ţáků

Říjen:
Podzimní čarování
24 ţáků

Ţáci 1. – 4. ročníku

Vyhodnocení
1. Julie Klimešová
2. Zuzana Jarůšková
3. Tomáš Henzl
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Postup do
dalšího kola
Školní soutěţ

Datum, název
soutěţe, počet dětí
Prosinec:

Jména ţáků

Vyhodnocení

Postup do
dalšího kola

Vojtěch Pernica, Jana 1. Zuzana Jarůšková
Petříková, Emílie
2. Radmila Bušová
Bušová, Petr Kubica, 3. Tereza Musilová
Tomáš Henzl, Tereza
Musilová, Monika
Musilová, Marie
Kuncová, Julie
Klimešová, Radmila
Bušová, Zuzana
Jarůšková, Ctibor
Bahelka

Školní soutěţ

Vojtěch Pernica, Jana 1. Emílie Bušová
Petříková, Emílie
2. Julie Simčová
Bušová, Petr Kubica,
Tomáš Henzl, Tereza 3. Vojtěch Pernica
Musilová, Monika
Musilová, Marie
Kuncová, Julie
Klimešová, Radmila
Bušová, Zuzana
Jarůšková, Michaela
Strejčková, Jan
Kotouč, Lukáš
Opatřil, Nikola
Fleischlingerová,
Marie Kuncová,
Zuzana Jarůšková,
Julie Simčová, Nela
Ševčíková

Školní soutěţ

Ţáci 1. - 3. ročníku

1. ročník:Vratislav Buš

MK Blansko:

Recitační přehlídka

2. ročník:Julie Klimešová

18 ţáků

3. ročník:Radmila Bušová

Vratislav Buš,
Julie Klimešová,
Radmila Bušová

Zimní čarování
12 ţáků

Březen: :
Jarní čarování
19 ţáků

Březen:

Březen:

1. – 4. ročník

1. Zuzana Jarůšková

Nejhezčí maska

2. Julie Klimešová

24 ţáků

3. Monika Musilová

Březen:

Ţáci 2., 3. ročníku

Cvrček 15 ţáků
Klokánek 6 ţáků

2. ročník – Jan Kotouč
3. ročník – Emílie Bušová

Ţáci 4. ročníku

4. ročník – Ctibor Bahelka
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Školní soutěţ

Datum, název
soutěţe, počet dětí
Březen:

Jména ţáků

Vyhodnocení

Postup do
dalšího kola

Ţáci 1. - 4. ročníku

Zvířata v ZOO
24 ţáků
Duben:

Ţáci 1. - 4. ročníku

2. místo: Emílie
Bušová

Ptačí slet 24 ţáků
Květen:

Ţáci 3. - 4. ročníku

1. R. Bušová

Košík plný rozumu

2. Vojtěch Pernica

14 ţáků

3. Nikola Fleischlingerová

Květen:

Ţáci 1. a 2. ročníku

1. Julie Simčová

Člověče, nezlob se

2. Kateřina Nečasová

16 ţáků

3. Julie Klimešová

Červen:

Ţáci 1. - 4. ročníku

Jana Petříková

Školní soutěţ

Školní soutěţ

Školní soutěţ

S pohybem jde
všechno lépe
Školní sportovní olympiáda
I. kategorie

II. kategorie

I.
kategorie
Skok
1. Jan Kolář
1. Libor Šťáva
Obratnost 1. Jan
z místa
s míčem
Kolář
2. Petr Kubica
2. Jan Kotouč
2. Marek
Gláser
3. Marek Gláser
3. Lukáš Opatřil
3. Tomáš
Henzl
Běh
1. Jan Kolář
1.Mich. Strejčková
Hod
1. Marek
Gláser
2. Julie Simčová
2. Lukáš Opatřil
2. Petr
Kubica
3. Marek Gláser
3.N.Fleischlingerová
3.
Kateřina
Nečasová
Netradiční N.Fleischlingerová Kateřina Nečasová
Michala
disciplíny švihadlo
švihadlo
Strejčková
(1. místa)
stoj na
noze
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II. kategorie
1.
N.Fleischlingerová
2. Vojtěch Pernica
3. Sarah Bedanová
1. Lukáš Opatřil
2.
N.Fleischlingerová
3. Zuzana
Jarůšková

