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Zhodnocení a závěr

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 sdružuje:
1. stupeň
2. stupeň
školní družina
školní jídelna
mateřská škola
Telefon:

516499551

Fax:

516499553

e-mail:

info@zssalmova.cz

www stránky:

www.zssalmova.cz

Pokud není uvedeno jinak, jsou následující údaje uvedeny k 30. 6. 2018
Počet tříd

Celkový

z toho

Školní rok

počet žáků

Průměrný počet
žáků na jednu

2017/2018

celkem

speciální

přípravná

1. stupeň

10

0

1(12 dětí)

208

20,80

2. stupeň

7

0

0

132

18,85

Celkem

17

0

1

340

20,00

Celkový počet žáků v 1. ročníku: 41
Průměrný počet žáků na 1 učitele celkem za celou školu: 14,78

třídu

Školská rada zřízená dle § 167, zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění.

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
Školní vzdělávací program
„Zdravá škola - škola pro život“

Typ jídelny

Číslo jednací

V ročníku

SAL/231/07

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

Počet

Školní jídelna s kuchyní

Počet strávníků

1

žáci (ZŠ)

zaměstnanci školy

ostatní*

301

41

6

* ostatní – školští důchodci
Počet pracovníků školního stravování
Fyzické osoby

5

Přepočtení na plně zaměstnané

4,75

Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD

počet oddělení ŠD

počet dětí v ŠD

počet vychovatelů ŠD

Celkem

5

135

5

Hodnocení práce školní družiny (ŠD)
Ve školním roce 2017 – 2018 pracovalo při ZŠ a MŠ Salmova 17 pět oddělení školní družiny.
Vedoucí byla Libuše Petlachová, v dalších odděleních pracovaly Veronika Němcová, Jana
Procházková, Mgr. Iveta Pantůčková, Mgr. Iva Kakáčová (Tereza Ševčíková). 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 průběžně informováni formou zpráv na informační nástěnce i na
nástěnkách v jednotlivých odděleních nebo formou písemných zpráv a webových stránek. Rodiče
dětem věnovali bohatou tombolu na karneval, někteří se zúčastňovali s dětmi bruslení.

Úspěšné akce a aktivity školní družiny:


relaxační kroužek (návštěvy solné jeskyně)



říjen – březen: bruslení



dopravní hřiště



Drakiáda a soutěž v letu papírových vlaštovek



výtvarné workshopy a výstavy v Galerii města Blanska a Muzeu Blanenska



opékání špekáčků



vystoupení kouzelníka v ŠD



vánoční besídky a dopis Ježíškovi



pečení perníčků ve cvičné kuchyni



návštěva kostela sv. Martina – betlém, vánoční tradice



karneval



návštěva ekologického centra LIPKA



poznávání bylin v rámci vycházek, výstava květin v Domě zahrádkářů



strašidelný večírek „Halloween“



výlet do ZOO Jihlava



pravidelný bowling



Bambiriáda



stopovaná

Kromě těchto aktivit patří k pravidelné činnosti školní družiny výtvarné a pracovní činnosti,
vycházky, využití školních tělocvičen a infocentra.
Zprávy o akcích školní družiny jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách školy, zvlášť
úspěšné akce jsou prezentovány v regionálním tisku.
Letos měla školní družina v personálním obsazení i ve své činnosti velmi dobrou úroveň.

Část III.
Personální zabezpečení činnosti školy (stav k 1. 9. 2017)

Odborná a pedagogická způsobilost fyzický stav/přepočtený stav
Celkový počet pedagogických pracovníků

32/29,62

Z toho odborně a ped. způsobilých

31/28,711

Celkový počet učitelů

23/22,682

Z toho odborně a ped. způsobilých

22/21,773

Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce
2017/2018 nastoupili na školu: 0
Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2017/2018
nastoupili na školu: 0
Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2017/2018
odešli ze školy: 1
Nepedagogičtí pracovníci: 12/11,20
Romský asistent: NE
Jiný asistent: 5 asistenti pedagoga (1.B, 2.A, 4.B, 7.A, 8.B)
Věkové složení pedagogických pracovníků (stav k 1. 9. 2017)
Věk

Muži

Ženy

do 35 let

1

7

35-50 let

1

13

nad 50 let

4

6

Celkem

6

26

rodičovská dovolená

0

2

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

Počet

Počet odvolání

O přijetí dětí do přípravné třídy

14

0

O přijetí k základnímu vzdělávání

55

0

O odkladu povinné školní docházky

9

0

O přestupu žáka z jiné školy v průběhu 2017 - 18

18

0

O přestupu žáka na jinou školu v průběhu 2017 - 18

8

0

Počet žáků, kteří nastoupí do 1. ročníku ve školním roce 2018/2019:

47

Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími
programy
Celkové hodnocení a klasifikace žáků za 1. pololetí školního roku 2017/2018
Ročník

Počet

Prospěl s

žáků

vyznamenáním

40
41
45
38
29
193
24
35
38
35
132
325

40
40
40
32
20
172
16
14
17
15
62
234

1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem za II. stupeň
Celkem za školu

Prospěl

Neprospěl

1
5
6
9
21
8
20
20
18
66
87

1
1
2
4
4

Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování

Počet

% z počtu všech žáků školy

2.

0

0,00

3.

0

0,00

Stupeň opatření

Počet

% z počtu všech žáků školy

Napomenutí TU

22

6,77

Důtka TU

8

2,46

Důtka ŘŠ

11

3,38

Výchovná opatření:

Neomluvená absence: 0 hodin

Opakují

Celkové hodnocení a klasifikace žáků za 2. pololetí školního roku 2017/2018
Ročník

Počet

Prospěl s

žáků

vyznamenáním

41
41
46
38
29
195
23
35
38
35
131
326

40
40
40
31
20
171
14
16
18
11
59
230

1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem za II. stupeň
Celkem za školu

Prospěl
1
1
6
6
9
23
9
19
20
24
72
95

Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování

Počet

% z počtu všech žáků školy

2.

3

0,92

3.

0

0,00

Stupeň opatření

Počet

% z počtu všech žáků školy

Napomenutí TU

14

4,29

Důtka TU

4

1,27

Důtka ŘŠ

3

0,92

Výchovná opatření:

Neomluvená absence: 1 hodina (jeden žák 9. ročníku).

Neprospěl

1(nehodnocen)
1

1(nehodnocen)

Opakují

Část VI.
Hodnocení výchovného poradenství za školní rok 2017/2018
Ve škole pracuje výchovný poradce Mgr. Tomáš Barták, který je vedoucím školního poradenského
pracoviště.
Členy školního poradenského pracoviště jsou dále metodička prevence sociálně patologických jevů
(Mgr. L. Nováková), školní psycholožka (Mgr. K. Trávníčková) a speciální pedagožka
(Bc. Z. Lužná).
Výchovné poradenství se realizuje v následujících oblastech:
1) Výchovné problémy
Řešení výchovných problémů probíhá zejména prostřednictvím těchto aktivit:


Rozhovory s učiteli, žáky a jejich rodiči.



Jednání výchovné komise ve složení zástupce vedení školy, výchovný poradce a třídní učitel
s rodiči žáků, eventuálně zástupců dalších institucí (PPP, OSPOD). Výchovná komise se letos
sešla dvakrát: 30. 11. 2017 (Jan Řehůřek, 7. A), 28. 5. 2018 (Marek Peterka, 7. A). Další, méně
závažné přestupky proti školnímu řádu a pravidlům slušného chování byly řešeny při
individuálních pohovorech s rodiči během roku nebo při třídních schůzkách.



Předcházení a řešení problémů by mohly pomoci trojstranné třídní schůzky (rodič – žák –
učitel) nebo stanovení konzultačních hodin, s jejichž termíny by byli rodiče seznámeni
na začátku školního roku a na které by mohli být se svými dětmi zváni.

2) Spolupráce s rodiči, jejich informovanost


Třídní schůzky – průběžně informováni na třídních schůzkách o případných problémech
dítěte.



Individuální konzultace – po domluvě.



Výchovné komise – viz výše.



Kariérové poradenství – konzultace k výběru střední školy, přijímacímu řízení a jednání
se středními školami.

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


V předmětu Pracovní činnosti – Svět práce, který absolvovali všichni žáci osmých a devátých
ročníků.



Návštěva žáků na Úřadu práce v Blansku proběhla na začátku 9. ročníku vzhledem k větší
efektivitě.



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



V listopadu 2017 proběhlo tradiční setkání zástupců středních škol s žáky a jejich rodiči. Tato
akce byla určena pro žáky a rodiče 8. a 9. ročníku.



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



Zprostředkování individuálních testů k volbě povolání a jejich vyhodnocení v PPP Blansko.
Rodiče žáků byli na třídních schůzkách informováni o možnosti absolvovat tyto testy na
podzim roku 2017 v PPP Vyškov, pracoviště Blansko.

Profesionální orientace – souhrn:

IX. A
IX. B

Počet
žáků
17
18

Celkem

35

Třída

Gymnázium

SOŠ

SOU

0
4

14
11

3
3

4

25

6

Žáci devátého ročníku byli umístěni na střední školu většinou dle zájmu a výběru.
Na Gymnázium Blansko (osmileté studium) byla přijata 1 žákyně pátého ročníku.
Většina žáků 9. ročníků byla přijata na obory s maturitou (82,2 %), žáci byli na střední školy přijati
během prvního kola přijímacích zkoušek na střední školu, jedna žákyně byla přijata ve druhém kole

4) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami


Ve školním roce 2017 – 2018 byli někteří žáci postupně rediagnostikováni na základě
požadavků zákonných zástupců. Nové zákonné předpisy ukládají školám nové povinnosti,
které navazují na oblast tzv. společného vzdělávání (inkluze).



V mateřské škole pracovali ve školním roce 2017 – 2018 2 asistenti pedagoga, v základní
škole 6 asistentů pedagoga.



Žáci se SVP jsou v péči několika poradenských zařízení, nejčastěji jde o OPPP Vyškov,
pracoviště Blansko a Boskovice, dále jde o ŠPZ v Blansku (SPC) a Brně (PPP i SPC).



Ve ŠPZ byli vyšetřeni 2 žáci v souvislosti s diagnostikou možného mimořádného nadání.

5) Vzájemná komunikace s učiteli a třídními učiteli
Kromě pravidelných porad a předávání informací z oblasti poradenských služeb se komunikace
výchovného poradce s pedagogy zaměřovala hlavně na řešení komunikace s PPP/SPC a
objednávání žáků na vyšetření, případně na koordinaci práce se školní psycholožkou a speciální
pedagožkou.
6) Spolupráce s dalšími institucemi.


Standardně probíhala spolupráce s Odborem sociálních věcí - oddělením sociální prevence při
Městském úřadě Blansko a Policií ČR.



Spolupráce s PPP letos nadále probíhala formou tzv. „patrona“, psychologa z PPP (Mgr.
Monika Masaříková), který pomáhá řešit problémy na naší škole a na kterého se můžeme
obracet. Spolupráce s PPP Blansko je na velmi dobré úrovni, výrazně se zlepšila spolupráce
s PPP Boskovice i dalšími ŠPZ.



V oblasti volby povolání spolupracujeme s Úřadem práce, pracoviště Blansko.

Část VII.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Hodnocení Minimálního preventivního programu školy (MPP) za školní rok 2017/2018
Zaměření MPP ve školním roce 2017/2018:


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



zdravý životní styl a formování osobnosti žáků.

Do plnění MPP byli zapojeni všichni žáci školy.
1. Programy a aktivity pro žáky ZŠ


Den zdraví – 20. ročník – celoškolní projektový den. V tomto školním roce byl zaměřen na
výchovu ke zdraví a zdravému životnímu stylu, prevenci sociálně patologických jevů.



Na 1. stupni – online závislostem (internet, počítač, tablet, mobilní telefon,..), na 2. stupni tematice online závislostí a hazardu (gambling, hraní a sázení, závislé chování na počítači,
mobilu, tabletu,…). Žáci i vyučující si vyzkoušeli zásady 1. pomoci – umělé dýchání,
stabilizovaná poloha, mohli si změřit např. tlak, BMI index, prohloubili si své znalosti o
zdravém životním stylu. Žáci se svými učiteli také ochutnali a připravovali zdravé pokrmy,
věnovali se aktivnímu pohybu.



Spolužáci a kamarádi - projekt mezi žáky přípravné třídy, 1., 7. a 8. ročníků, ale také 2. a 9.
ročníků, kteří pro své nejmenší kamarády připravovali různé akce:
o podzimní setkání, předání dárečků,
o překážková dráha, šipkovaná, setkání spojené s četbou,
o Mikulášská nadílka,
o společné tvoření na Vánoční jarmark,
o společná besídka na Vánoce - koledy a dárečky, zpívání u stromečku,
o stopovaná – Cesta za pokladem,
o každodenní neformální vzájemná setkávání.

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


Čas proměn – beseda o dospívání ( p. Glotzmannová) – (dívky 7. roč.)



Bambifest – přehlídka volnočasových aktivit - (3. roč.)



Veselé zoubky – (1. roč.)



Migrace a lidská práva (Amnesty International) – (8. - 9. roč.)



Kamarádi online (RNDr. Ludvík Hanák) – (4. - 5. roč.)



Rizika online (RNDr. Ludvík Hanák) – (7. roč.)



Hazard kolem nás (RNDr. Ludvík Hanák) – (8. roč.)



Hasík – preventivní vzdělávání + exkurze na stanici HZS - (2. , 6. ročník)



Den s Policií ČR - (1. – 5. ročník)

2. Spolupráce s rodiči
V rámci MPP se zaměřujeme na informovanost a spolupráci.
Předcházení, případně včasnému řešení problémů využívají vyučující nejen třídní schůzky, ale také
osobního pozvání. Závažné přestupky proti školnímu řádu řešíme za přítomnosti rodičů ve
výchovných komisích.
Názory a připomínky rodičů z třídních schůzek slouží k rozšiřování a obohacování aktivit pro žáky.
Pro rodiče a jejich děti organizujeme také různé společné tvořivé dílny, v tomto školním roce
proběhla velikonoční tvořivá dílna.
3. Spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi
PPP Blansko – předcházení, odhalování a řešení problémů, diagnostika, práce s problémovými žáky
a třídami, besedy pro žáky.
SZÚ Praha - spolupráce na projektu ŠPZ, prevence – programy.
Oddělení sociální prevence – prevence, pomoc při řešení problémů s rodiči některých žáků, vzdělávací
pořady pro žáky.
Policie ČR – prevence – výchovně vzdělávací pořady pro žáky.
Městská knihovna Blansko – besedy, recitační přehlídky, výstavy.
DDM, ZUŠ, TJ – organizace soutěží a olympiád, účast na akcích, využívání volného času žáků.
ČČK Blansko, Střední zdravotnická škola – zásady 1. pomoci – pro žáky i učitele.
Mediační a probační služba – prevence.

4. Školní poradenské pracoviště
Od školního roku 2016/2017 na škole zahájilo svou činnost školní poradenské pracoviště, jehož
členy jsou:
Tomáš Barták – výchovný poradce (vedoucí pracoviště)
Michaela Waclawková ( od 11/2017 Zuzana Lužná ) – speciální pedagog
Kamila Trávníčková – školní psycholog
Ludmila Nováková – školní metodik prevence
V oblasti prevence jsme se zaměřovali na změnu a upevňování pravidel chování žáků, 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 žákovského
parlamentu, pokračovat ve spolupráci prvňáčků a žáků z vyšších ročníků.
5. Výskyt sociálně-patologických jevů ve škole
ANO NE ROČNÍK CELKEM PŘÍPADŮ
Návykové látky kouření

/

alkohol

/

marihuana

/

pervitin

/

heroin

/

Šikana
Kriminalita

/
krádeže

/

Záškoláctví

/

Gambling

/

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

Název akce

Pořadatel

Počet účast./hod

Konverzační kurz angličtiny s rodilým
mluvčím

SSŠ Brno

2/60

Rodič- partner k dialogu

SSŠ Brno

1/8

Matematika nás baví

SSŠ Brno

1/4

Rok ve školní zahradě

Lipka Brno

1/4

Zajímavé hry

SSŠ Brno

1/6

IVP pro nadaného žáka

NIDV Brno

1/6

Práce s difer. třídou v AJ

Edupraxe, Brno

1/6

VV dílna

SSŠ Brno

1/4

Inspirace pro zkvalitňování výuky M

ČŠI

4/6

Reforma financování reg. školství

KÚ JMK

2/4

Zvládání námitek a jednání v obtížných
situací

Descartes

1/6

Hyperaktivní a agresívní dítě v m. škol.
věku

SSŠ Brno

1/8

Šikana a její řešení

SSŠ Brno

1/8

Spolupráce pedagoga a AP

SSŠ Brno

2/5

Muzikofiletika

SSŠ Brno

1/6

Podporujeme nadané děti

NIDV Brno

3/6

Učitel nebo tablet

NIDV Brno

1/30

Met. konference – přírodní vědy

SSŠ Brno - BIG

1/8

Řízení změn

SSŠ Brno - BIG

1/8

Asertivní řešení konfliktů

Alkion Praha

1/6

Vyučujeme závěr 1. sv. války

NIDV Brno

1/6

Dramatická výchova pro začlenění dětí

SSŠ Brno - BIG

3/7

Pozitivní a prorůstové klima ve škole

SSŠ Brno - BIG

1/8

Mentoring pro učitele

SSŠ Brno - BIG

1/40

Duševní zdraví, hygiena práce

SSŠ Brno

2/5

Osvědčilo se v hodinách M

Descartes

1/8

Tvoření ve školní družině

SSŠ Brno

2/4

Jarní výtvarná dílna

SSŠ Brno

1/4

Objevujeme v M

Descartes

1/8

Poruchy osobnosti I

SSŠ Brno - BIG

2/8

Poruchy osobnosti II

SSŠ Brno - BIG

2/8

Pomůcky a metodické materiály ve
výchově řeči

SSŠ Brno

1/5

Studium pro ředitele škol

SSŠ Brno

1/60

Netradiční techniky ve Vv

SSŠ Brno

1/6

Letem světem za zvířátky

SSŠ Brno

2/6

Výuka čtení a psaní – met. 3 startů

Nová škola s. r. o.

1/8

Šikana jako narušení vztahů ve skupině

SSŠ Brno

1/8

Společné vzdělávání

SSŠ Brno - BIG

1/6

Polytechnická výchova – metodická
konference

SSŠ Brno - BIG

1/8
556
131 - BIG
23 %
120 – šablony
21 %

Zkratky:
SSŠ -

Středisko služeb školám

KÚ JMK – Krajský úřad Jihomoravského kraje
PPP -

Pedagogicko-psychologická poradna

NIDV -

Národní institut dalšího vzdělávání

V letošním roce naši pracovníci absolvovali přibližně stejný počet hodin (-26) dalšího vzdělávání
jako loni. Oproti loňskému roku jsme více využili financování vzdělávacích akcí z projektů, a to
projektu Interreg, jehož jsme partnerem, a z projektu Vzděláváme kvalitně, financovanému
z ESF, tzv. šablon. Podíl 39 % z celkového počtu absolvovaných hodin ušetřil významnou část
prostředků z rozpočtu školy.

Hlavní oblasti, na které se vzdělávání zaměřilo:
a) vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a klima a vztahy ve třídě
b) metodické a didaktické postupy v předškolním i základním vzdělávání. Jednotliví
pedagogové se věnovali vzdělávání k novinkám ve svých oborech.
c) jazykové vzdělávání. Učitelky, které se již několik let systematicky věnují studiu
angličtiny, se zúčastnily celoročního kurzu s rodilým mluvčím pro rozvoj komunikačních
dovedností.
d) V souvislosti s personální změnou zahájil 1 pedagogický pracovník dvou semestrové
studium pro vedoucí pracovníky.
Celkový počet hodin DVPP

556

Kromě pedagogických pracovníků absolvovala vzdělávání i vedoucí školní jídelny, referentka a
rozpočtářka, a to oblasti nových trendů ve školním stravování a v novinkách z oblasti legislativy a
účetnictví.

Část IX.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Vzdělávací a výchovná činnost školy je doplňována akcemi, které obohacují výuku a umožňují
ověření učiva v praxi. Akce, které se realizovaly v letošním roce, jsou uvedeny v přílohách 1, 2, 3.
Kroužky při ZŠ
Šikovné ručičky
Dopravní kroužek
Přírodovědný
Baseball
Sportovní pro nejmenší Gepardi
Robotický – Lego
Deutsch mit SPA 3 (projekt BIG)
Spolupráce s jinými subjekty v regionu:


Regionální a odborný tisk:
-







Město Blansko – zřizovatel školy:
-

kulturní vystoupení

-

činnost pedagogů v orgánech města

-

organizace DSMC

Městská knihovna:
-

organizace besed a výchovných akcí, recitační přehlídka

-

Den slabikáře

Státní zdravotní ústav Praha:
-



metodická pomoc při projektu Zdravá škola

Zdravotní ústav Brno:
-



informace a články o činnosti, aktivitách a výsledcích školy

spolupráce v rámci krajské sítě ŠPZ

Středisko služeb školám:
-

organizace akcí DVPP



Dům dětí a mládeže:
-



Odbor školství KÚ JmK:
-



příprava oblastního kola DSMC

Diakonie Broumov:
-



činnost krajské sítě ŠPZ

Aktiv BESIP:
-



organizace okresních kol soutěží

charitativní sbírka ošacení a domácích potřeb

REMAT Letovice:
-

sběr papíru

Část X.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2017/2018 proběhla na ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 inspekční činnost
v období: 5. - 6. 4. 2018. Činnost ČŠI se vztahovala k prošetření stížnosti jednoho rodiče ve věci
postupu udělení napomenutí TU.

Část XI.
Základní údaje o hospodaření školy rok 2017
Údaje o hospodaření školy jsou převzaty z ročního rozboru hospodaření, týkají se tedy
předchozího kalendářního roku 2017, nikoliv školního roku 2017 - 18.
Příspěvek na provoz – město Blansko
Náklady
název účtu
Spotřební materiál,

účt. skupina

rozpočet (Kč)

skutečnost (Kč)

50

4 378 000,00

4 273 819,04

Služby

51

1 483 000,00

1 432 219,57

Osobní náklady

52

325 000,00

379 301,53

Daně a poplatky

53

0,00

0,00

Ostatní náklady

54

70 000,00

61 683,70

Odpisy

55

73 000,00

229 113,00

Celkem náklady

5

6 329 000,00

6 376 136,84

energie

Výnosy
název účtu
Tržby za vl. výkony
Ostatní výnosy
Příspěvky a dotace na
provoz
Celkem výnosy

Hospodářský
výsledek

účt. skupina
60
64,602

rozpočet (Kč)

skutečnost (Kč)

2 050 000,00

2 047 950,36

185 000,00

234 393,35

67

4 094 000,00

4094000

6

6 329 000,00

6 376 343,71

0

206,87

Přímé výdaje na vzdělávání – Krajský úřad Jihomoravského kraje
Náklady
název účtu

účt. skupina

rozpočet (Kč)

skutečnost (Kč)

Spotřebované nákupy

50

210 942,00

212 770,21

Služby

51

100 000,00

99 946,00

Osobní náklady

52

21 185 950,00

21 186 339,93

Ostatní náklady

50, 51, 52

168 000,00

165 835,86

Celkem náklady

5

21 664 892,00

21 664 892,00

Výnosy
název účtu

účt. skupina

Příspěvek na hl.
činnost
Celkem výnosy

rozpočet (Kč)

skutečnost (Kč)

67

21 664 892,00

21 664 892,00

6

21 664 892,00

21 664 892,00

0

0

Hospodářský
výsledek
Hospodářský výsledek celkem
Hospodářský výsledek – hlavní činnost- příspěvek MěÚ
Hospodářský výsledek – hlavní činnost- příspěvek KÚ

206,87
0

Hospodářský výsledek – doplňková činnost

161 583,93

Hospodářský výsledek celkem

161 790,80

Fondy organizace
Název fondu

Stav k 1. 1. 2017

Fond rezervní-

Příděl 2017

Stav k 31. 12.

Použití 2017

2017

31 007,8

6 000,00

22 719,00

14 288,00

323 390,29

122 718,08

0

446 108,37

Fond investiční

110 542,40

222 068,00

0

332 610,40

Fond odměn

101 625,00

50 000,00

41 000,00

110 625,00

FKSP

157 870,48

196 469,68

174 556,00

179 784,16

ostatní tituly
Fond rezervní –
hosp. výsledek

Projekty
Název fondu
Podpora výuky plavání
Projekt Vzděláváme kvalitně
Poskytování bezplatné stravy dětem
ohroženým chudobou

Příděl 2017

Použití 2017

Stav k 31. 12. 2017

7 280,00

7 280,00

0,00

67 799,00

67 799,00

0,00

30 546,00

30 546,00

0,00

Část XII.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů


Znovu jsme se zapojili do projektu MPSV Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým
chudobou, který představoval bezplatné školní stravování pro 16 žáků naší školy.



I v tomto školním roce jsme byli partnery projektu Bildungskooperationen in der
Grenzregion (BIG) zaměřený na spolupráci s Rakouskem. Jeho obsahem byly letos tyto
aktivity: kroužky německého jazyka, exkurze žáků do výrobního podniku, vzdělávání
učitelů.



Zahájili jsme realizaci projektu Vzděláváme kvalitně, financovaného z ESF, tzv. šablon, ve
výši 269 tis. Kč. V jeho rámci pracoval ve škole Klub zábavné logiky a deskových her a 6
kroužků doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Dále bylo financováno další
vzdělávání dvou učitelek.

XIII.
Zhodnocení a závěr
Výchovně vzdělávací oblast


Výuka probíhala podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) Zdravá škola – škola pro život.
Výsledky vzdělávacího procesu jsme hodnotili pomocí vlastních kontrolních prověrek a
provedli tak srovnání mezi jednotlivými ročníky. V jejich výsledcích jsme nenašli žádné
abnormality a korespondovaly s celkovým hodnocením žáků. V testech KALIBRO jsme letos
podrobili testování 5. a 7. ročník. V 5. ročníku se sice výsledky pohybovaly v rozmezí 1 – 3 %
pod celostátním průměrem,. nicméně lze tento stav považovat za zlepšení oproti testování této
třídy v předloňském roce, kdy byl propad téměř 10%. Žáci ze 7. roč. se pohybovali zhruba na
celostátním průměru v toleranci v řádu desetin procenta. Kromě těchto testů jsme se zapojili i
do pilotního ověřování testů Kalibro pro přijímací zkoušky. I zde se výsledek pohyboval kolem
průměru. Byl však zkreslen zvýšenou absencí žáků kvůli chřipkám a složení kolektivu
neodpovídalo zcela realitě.



Celostátní šetření CERMAT se nás letos týkalo v oblasti Matematická gramotnost a zúčastnili
se ho žáci 9. ročníku. Jejich výsledky se pohybovaly lehce nad celostátním průměrem.



Ve své práci pokračuje školní poradenské pracoviště a je učitelům a vedení jejich práce velkou
oporou při práci s dětmi, spolupráci s PPP, koordinací práce asistentů pedagoga aj.



I v letošním školním roce bylo vyučování doplňováno mnoha dalšími tradičními akcemi pro
žáky, jejichž výčet je uveden v příloze. Přínosem a obohacením výuky byly i akce, které byly
financovány z projektů (viz výše).



Do výuky byli zapojeni 3 asistenti pedagoga na 1. stupni na pracovišti Salmova 17, 1 na
pracovišti Dolní Lhota a dva na 2. stupni.



Zájmové kroužky, pracovaly ve stejné skladbě i počtu jako v loňském roce, výjimkou byl
přírodovědný kroužek.



Splnili jsme také všechny úkoly, které souvisely s prezentací školy na veřejnosti jako Den
otevřených dveří, spolupráce s mateřskými školami, informace v regionálním tisku. Díky tomu
se opět zvýšil počet dětí zapsaných do 1. tříd.



Úkol, který přetrvává z minulých let, je realizace projektu s mezinárodním přesahem.
V současné době je ale diskutabilní, zda se o výjezdy do zahraničí se žáky pokoušet, s ohledem
na bezpečnostní situaci v cílových zemích. Spíše zvážíme možnosti virtuální komunikace, jakou
umožňuje např. e Twinning.

Personální oblast


Osobní rozvoj pracovníků se realizoval prostřednictvím dalšího vzdělávání, hodnocení a
sebehodnocení. Celkový rozsah dalšího vzdělávání v letošním roce se mírně zvýšil. V této
oblasti pracujeme s plánem osobního rozvoje a sebehodnocením pracovníků, z nich čerpáme
informace a podněty pro celoškolní plán.



Zřizovatel nadále financoval pozice speciální pedagožky a psycholožky.



Zásadní změnou, která nastala v závěru roku, je změna postu ředitele školy, na místo Mgr. E.
Kadrmasové, která odchází do starobního důchodu, byl jmenován Mgr. Josef Škvařil

Oblast materiální


Zrekonstruovala se další střecha v pavilonu B.

Závěr
Všechny hlavní úkoly, které jsme si pro školní rok 2017/2018 stanovili, jsme splnili. Některé z nich
však mají průběžný charakter a také stále existují oblasti, ve kterých se škola může dále rozvíjet.

Perspektivy rozvoje školy
Nové perspektivy jsou zahrnuty koncepci nového ředitele školy.

Seznam příloh:
1. Přehled akcí za školní rok 2017/2018
2. Účast žáků ve vědomostních soutěžích
3. Účast žáků ve sportovních soutěžích
4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2017/2018 – odloučené pracoviště
Dolní Lhota

Schváleno Školskou radou 8. 10. 2018

razítko a podpis ředitele školy

Příloha 1
Přehled akcí za školní rok 2017/2018

Datum

AKCE

Třída/Počet

7. 9.

Dopravní výchova

4.A/18

12. 9.

Výroba divadélka do matematiky s rodiči prvňáčků

21. 9.

Sběr papíru - 4 040 kg

1. - 9. r./200

27. 9.

Svět kolem nás - Vietnam

5. - 9. r./148

2. 10.

Ptačí ostrov v Planetáriu Brno

3. 10.

Jak to funguje v MK ?

6.A/24

6. 10.

Komix v MK Blansko

3.AB/41

6. 10.

Spolužáci a kamarádi s četbou (Šandera-Bambalanda a Štruntalanda)

1.A, 9.B/35

13. 10.

Spolužáci a kamarádi v pohádkovém lese

1.B, 8.B/37

14. 10.

Dopravní výchova

24. 10.

Program v muzeu – výstava MERKUR

31. 10.

MK Blansko Pověsti z našeho okolí

4.A/18

1. 11.

MK Blansko Pověsti z našeho okolí

4.B/19

2. 11.

Nocování ve škole se soutěžemi a povídáním

9.B/15

2. 11.

Beseda Dušičky x Haloween

7. 11.

Charitativní vánoční jarmark (16 288,- Kč předáno ZŠ Žižkova)

13. 11.

Koncert skupiny MARBO

20. 11.

Vzdělávací pořad BESIP - S tetinama na zelenou

1.AB/37

29. 11.

Galerie BK Město mých snů - výstava prací žáků

4.B/18

30. 11.

MK Blansko – čtenářská dílna

3.B/17

1.AB/36

1.AB/38

4.B/17
4.AB/36

4.AB/36
0. – 5.r./150
1. st. + DLH/230

1. 12.

ZUŠ Blansko - Mikeš

1.AB/40

4. 12.

Čas proměn - beseda pro dívky

7.AB/21

5. 12.

Mikulášské dopoledne

6. 12.

Program v muzeu – výstava MERKUR (vlastní výrobek)

11. 12.

Olympiáda v Českém jazyce – školní kolo

12. 12.

Filmové představení Milada

9.AB/30

12. 12.

Hvězda nad Betlémem - beseda

1.AB/ 38

15. 12.

Sběr papíru – 4 400 kg

1. - 9. r./210

21. 12.

Film PEDDINGTON 2

1. - 9. r./307

22. 12.

Spolužáci a kamarádi pořad Vánoce

1.A + 8.A/38

22. 12.

Zpívání koled ve vestibulu

1. - 9. r./294

4. 1.

Naši prvňáčci – fotografování do novin DENÍK

15. 1.

Škola v přírodě Soběšice LIPKA

18. 1.

Divadlo Radost představení Malý princ

15. – 22. 1. Lyžařský kurz Beskydy Soláň

1. - 9. r./300
5.A/28
8.AB, 9.AB/22

1.AB/38
3.B/19
7.AB/36
7.AB/38

24. 1.

Divadlo Radost představení O líné babičce

4.AB/35

30. 1.

Divadlo Polárka přestavení Deník Anny Frankové

9.AB/36

31. 1.

MK Blansko – seznámení s knihovnou a knihami

1.AB/39

1. 2.

Archiv města Blansko – pečeť města

15. - 18. 2. Lyžařský kurz 1. stupeň Olešnice
5. 3.

Divadlo různých jmen Praha Petr a Lucie

12. - 16. 3. Ekologický pobyt na rychtě v Krásensku
20. 3.

Recitační přehlídka v MK Blansko

21. 3.

Ponožkový den v rámci celosvětového dne Downova syndromu

3.B/18
2. - 5. r./ 62
9.AB/30
8.AB/32
6.A/4
0. - 9. r./300

22. 3.

Projekty ČJ Města našeho okolí a Proč se v Česku žije dobře

24. 3.

Den otevřených dveří (interaktivní)

5. 4.

Sběr papíru – 4 690 kg

12. 4.

Muzeum – výstava k dějinám Blanska

17. 4.

Mydlidědek - výroba mýdel v Lažánkách ke Dni matek

19. 4.

Dramatizace Zazděná paní na hradě Veveří

20. 4.

Hasík – vzdělávací pořad HZS Blansko

2.AB, 6.A/61

30. 4.

Spolužáci a kamarádi Hledání pokladu

2.A + 9.B/38

4. 5.

Divadlo ZUŠ Madam zvíře

8.AB, 9.AB/84

7. 5.

Mohyla Míru - exkurze

10. 5.

Výlet do MK Skrytá krása kamenů

18. 5.

BAMBIFEST

18. 5.

Pohádka v němčině pro žáky 5.A+6.A

9.B/10

22. 5.

VIDA Brno Mysli na smysly

5.A/28

24. 5.

Beatles aneb žlutá ponorka - divadlo Radost Brno

28. - 31. 5. Škola v přírodě Jezírko - LES

6.A + 9.B/35
123 návštěvníků
1. - 9. r./230
3.B/22
3.AB/45
6.A/23

8.AB/35
5.A/28
3.AB/36

8.AB/36
4.A + DLH/31

30. 5.

Lesní pedagogika

3.AB/46

30. 5.

Vodácká akce s oddílem vodáků z Rájce

9.AB/28

1. 6.

Tradiční Den zdraví

1. 6.

Kamarádi online, Hazard kolem nás, Rizika online – preventivní
besedy.

1., 13., 27. 6 Výuka a turnaje v KORFBALLU
4. - 7.6.

Škola v přírodě Jezírko – Voda, pramen života

8., 21. 6.

HASÍK – beseda a prevence s HZS

PT - 9.r./305
4. - 8.r./154
1. - 9.r./250
4.B/22
2. + 6. r./75

8. – 9. 6.

YOU DREAM WE RUN charitativní 24 hodinový běh

54 žáků + uč.

11. 6.

Cosplay day

1. - 9. roč./86

12. 6.

Pasování na čtenáře v MK

1.AB/37

13. 6.

Slavnostní přijetí nejlepších deváťáků starostou města

9.AB/2

14. 6.

Den s policií na ASK

1. st./56

15. 6.

Spaní ve škole se stezkou odvahy

4.B/16

červen

Rozhovory reportáže s žáky školy, kteří jsou v něčem dobří, něco
dokázali…

9.B/15

18. 6.

Cyril a Metoděj – beseda s paní Zachovalovou

4.B/18

18. 6.

Př – D exkurze Archeoskanzen Modrá u Velehradu

20. 6.

Zeměpisná exkurze Moravský kras

6.A/23

20. 6.

Besídka Jak piráti vymizeli

2.B/20

21. 6.

Sběr papíru - 4 340 kg

0. - 9. r. /270

25. 6.

Spolužáci a kamarádi – rozloučení 9.B se 2.A

2.A, 9.B/38

26. 6.

Spolužáci a kamarádi – rozloučení 9.A se 2.B

2.B, 9.A/36

28. 6.

Divadelní představení

5.B, 6.A/45

28. 6.

Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. ročníku

6.A, 7.AB/40

9.AB/35

Příloha 2
Účast žáků ve vědomostních soutěžích

Datum

Název soutěže

Umístění do 10. místa

Počet
škol./okr.

Natálie Dvořáková 7. A – 1. místo,
30. 9.

Město snů – výtvarná soutěž

Tomáš Henzl 7. A – 3. místo,

10/3

Lucie Hrazdírová 8. B – 2. místo
24. 1.

Matematická olympiáda 5. roč.

29. 1.

Olympiáda v Českém jazyce

22. 2.
20. 3.

Rozárie Sedláková 4.A - 5. místo,
Klára Vlachová 5.A – 4. místo
Karolína Seďová 9.B – 11. místo

Konverzační soutěž v Anglickém Vendula Švecová 9.B – 1. místo
jazyce

Daniel Kašpárek 7.B – 2. místo

Olympiáda v dějepise

Jakub Kratochvíl 9.B – 6. místo

10/2
15/1
18/2
6/1

3. místo družstva
Rozárie Sedláková 4.A,Vojtěch Vladík,
10. 5.

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Matyáš Kocman, Anita Rulišková 6.A
1. místo družstva

16/10

Veronika Francová, Karolína Seďová 9.B,
Jakub Tesař 8.B, Jan Šenk 8.A
28. 5.

Pythagoriáda

13. 6.

Mates a Matýsek

Tomáš Henzl 7. A – 4. místo

14/4
17/0

20.3.

Krajské kolo olympiády v dějepise Jakub Kratochvíl 9.B (10. místo)

5.6

Krajské kolo DSMC Hustopeče Veronika Francová, Karolína Seďová 9.B,
Jakub Tesař 8.B, Jan Šenk 8.A (7. místo)

Příloha 3
Účast žáků ve sportovních soutěžích

Datum

Název soutěže

Umístění do 10. místa

Počet
účastníků

1. místo Nela Procházková 6. A
26. 9.

Přespolní běh

3. místo Jakub Streit 9.A, Martin Kubík,

40/20

Jakub Kratochvíl, Adam Prudil, Jonáš Musil 9.B
29. 9.

Cross Country

1. místo Jakub Tesař 8.B

0/1

2. místo Titlová, Bušová, Bušová, Kinclová, Kolářová,
5. 3.

Vybíjená

Krejčířová, Manoušková, Procházková, Rulíšková,

28/14

Matušková, Dvořáková, Wutková, Šebelová, Ťoupková
8. 3.

Košíková

21. 3.

Kunštátská laťka

2. místo Kolářová, Manoušková, Rulíšková, Dvořáková,
Komprdová, Doleželová, Titlová, Hrazdírová, Vranová
2. místo Široká, 3. místo Hanák

20/11
35/18

2. místo Wutka, Kučera, Ševčík, Krejčíř, Sitar, Daněk,
28. 4.

Vybíjená

Brázda, Doležel, Pernica, Boček, Vlachová, Strýčková,

26/13

Šťávová
2. místo družstvo starších žáků
1. místo Široká, Štreit, Musil,
2. místo Široká, Dvořáková, Kašpárek, Voráč, Gryc,
Pernica, Gregor, Titlová, Vlachová, Kinclová
3. místo Široká
10. 5.

Pohár rozhlasu

4. místo Běluša, Buš
5. místo Dvořáková, Matušková
6. místo Kašpárek
7. místo Doleželová, Wutková
8. místo Skřipská, Krejčířová

50/30

1. místo Kincl
25. 5.

Pohár krále Jiřího
Kunštát

2. místo Dražovský
2. místo Brázda

20/15

6. místo Kratochvílová
7. místo Šťávová, Tichá, Alexová
3. místo mezi školami
1. místo Brázdová, Kopčová
2. místo Brázdová, Kučera

24. 5.

Olympiáda 1. tříd

3. místo Brázdová, Kopčová
4. místo Kopčová
6. místo Kučera
8. místo Crhák

Zuzana Vladíková – cena poroty ve výtvarné soutěži

20/10
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Část I.
Základní údaje o škole
Název školy, adresa:

Základní škola a Mateřská škola
Blansko, Salmova 17

Odloučené pracoviště:

Základní škola, Dolní Lhota 87

Zřizovatel školy:

Město Blansko

Ředitel školy: jméno, příjmení:

Mgr. Eva Kadrmasová

Vedoucí učitelka:

Dagmar Bačkovská

Telefon, fax, e-mail:

515 538 540, zs.dolnilhota@tiscali.cz

Školní rok
2017/2018
Malotřídní ZŠ

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

2

4

36

Celkový počet žáků v 1. ročníku:

12

Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu
(učitelé v přepočtených úvazcích):

14,4

Rada školy (školská rada) :

ANO

Průměrný počet
žáků na třídu
18

Část II.
Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem do školského rejstříku
Zvolený vzdělávací program
Název zvoleného vzdělávacího programu

Číslo jednací

V ročníku

Zdravá škola - škola pro život

SAL/231/07

1. – 4.

Zařízení školního stravování
Typ jídelny

Počet

Počet strávníků
žáci ZŠ

Školní jídelna s výdejnou

1

zaměstnanci školy a
důchodci

36

6

Počet pracovníků školního stravování
Fyzické osoby

3

Přepočtení na plně zaměstnané

2,1

Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD

počet oddělení ŠD

počet dětí v ŠD

počet vychovatelů ŠD

celkem

1

30

fyz. 1/ přepoč. 0,889

Část III.
Personální zabezpečení činnosti školy (stav k 1. 9. 2017)
1. Odborná kvalifikace
Celkový počet pedagogických pracovníků

5/5

Z toho odborně a pedag. způsobilých

4/4

Celkový počet učitelů

3/2,5

Z toho odborně a pedag. způsobilých

2/1,5

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/18 nastoupili
na školu: 0
3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/18 nastoupili
na školu: 0
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/18 odešli
ze školy: 1
5.

Nepedagogičtí pracovníci - počet : 2 (školník, uklizečka)

6.

Věkové složení pedagogických pracovníků

Věk

Ženy/muži

do 35 let

2

35-50 let

0

nad 50 let

3/0

Pracující důchodci nepobírající důchod

0

Pracující důchodci pobírající důchod

1

Celkem
Rodičovská dovolená

5/0
0

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

Počet

Počet odvolání

O přijetí k základnímu vzdělávání

9

0

O odkladu povinné školní docházky

3

0

O přestupu žáka z jiné školy v průběhu 2017 - 18

0

0

O přestupu žáka na jinou školu v průběhu 2017 - 18

1

0

Počet žáků, kteří nastoupí do 1. ročníku ve školním roce 2018/2019 :

9

Část V.
Údaje o výsledcích vzdělání žáků
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

Počet žáků

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo
bez *)

Opakují

1.
12
12
2.
10
9
1
3.
9
9
4.
5
5
Celkem za I. stupeň
36
35
1
Celkem za školu
36
35
1
*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2018.
2. Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování

Počet

% z počtu všech žáků školy

2

0

0,00

3

0

0,00

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole a školní rok 2017/2018: 0
průměr na jednoho žáka: 0
4. Romský asistent: NE

Jiný asistent:

ANO

Část VIII.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Typ kurzu
IVP ve školní praxi
Vzdělávání a péče o děti a žáky nadané a mimořádně
nadané

Počet zúčastněných pracovníků
1
1

Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní
praxi

1

Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce

1

Výtvarná dílna – Mám pro tebe dárek

1

Tvoření ve školní družině

1

Celkem

6

Část IX.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Součásti vzdělávacího programu školy
Plavecký výcvik – žáci 1.- 4. ročníku
Dopravní výchova – žáci 3. a 4. ročníku
Kroužek anglického jazyka – žáci 1. – 4. ročníku
Kroužek německého jazyka – projekt Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu
(1. – 4. ročník)
Čtenářský kroužek – žáci 1. – 4. ročníku
Flétna – kroužek v rámci ŠD
Spolupráce s mateřskou školou
Společná návštěva kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí.
Vzájemné předávání informací o dětech - probíhá průběžně.
Návštěva předškoláků ve škole.
Spolupráce s dalšími subjekty
Městská knihovna Blansko
Konzultace (PPP, ZŠ a MŠ speciální a praktická – Ibsenova Brno, výchovný poradce, školní
psycholožka)
SDH Dolní Lhota
Jiří Kaňa, farář od sv. Martina
Zapojení do projektů:
Denní projekty
Den zdraví, Den Země,
Svátky a významné dny v roce

Dlouhodobé projekty
Zdravá škola (Zdravé zuby, Ovoce a mléčné výrobky do škol, základy zdravé výživy a zdravého
životního stylu, dentální hygiena)
Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu, ATCZ 5 Bildungskooperationen in der
Genzregion
1. ročník: Rodina, život v rodině, Škola, Roční období, Máme rádi pohádky, Nakupování
2. ročník: Obchodování, Hra na povolání, Zvyky a obyčeje
3. ročník: Cesta na ostrov pokladů, Rozhovor s kamarádem, Škola, Rostliny a živočichové kolem
nás
4. ročník: Cesta na ostrov čtenářů, České pověsti, Dějiny českých zemí, Ekosystémy
Školní akce:
Plavecký výcvik
Motani: Nezkrocená Brazílie (cestopisný pořad)
Výuka na dopravním hřišti
Divadelní představení – Hrátky na pohádky
Halloween a Dušičky
Svatý Martin – pečeme perníčky (v rámci ŠD)
Koncert skupiny Marbo
Dentální hygiena – výuka –Zdravé zuby
Adventní dílna - výroba adventních věnců
Mikulášská nadílka
Advent v Praze – výlet
Vánoční besídka a vystoupení kouzelníka
Vánoční vyprávění – p. far. Kaňa (v rámci ŠD)
Lyžařský výcvikový kurz - Olešnice
Karneval (v rámci ŠD)
Kouzelnické představení
Divadelní představení - Krysáci
Den zdraví
Den Země
Cesta za pokladem (v rámci ŠD)
Návštěvy spalovny SAKO Brno

Pasování prvňáků na čtenáře
Beseda s rodiči budoucích prvňáčků
Škola v přírodě (žáci 4. roč.)
Školní výlet – ZOO Brno
Olympiáda s Asterixem a Obelixem - odpoledne pro děti a rodiče ve spolupráci se SDH v Dolní
Lhotě + spaní ve škole
Kroužky při ZŠ:
kroužky v rámci ZŠ:
Kroužek anglického jazyka,
Kroužek německého jazyka,
Čtenářský kroužek
kroužek v rámci ŠD:
Flétna
Spolupráce s rodiči:
třídní schůzky, individuální konzultace,
kulturní vystoupení pro rodiče a občany obce Dolní Lhoty a Spešov (vánoční besídka, Vánoční
strom, Den matek, setkání s rodiči budoucích prvňáčků, pasování prvňáků na čtenáře,
lampionový průvod ve Spešově a vítání občánků)
možnost 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, drobné
sponzorské dary rodičů.

Účast v soutěžích:
Školní soutěže:
Recitační soutěž
Pěvecká soutěž
Sportovní:
Vybíjená
Kopaná (chlapci)
Výtvarné a rukodělné:
Ideální dětské hřiště - návrh

Péče o talentované žáky:
Vytipování zájmu žáků
Rozvíjení v rámci možností školy – rozšiřující úkoly, individuální úkoly
Podnětné materiály - doporučení rodičům
Samostatné a skupinové práce
Péče o žáky zaostávající, problémové:
Spolupráce se speciálními pracovišti – PPP
Vypracování IVP
Princip respektování věkových zvláštností a individuality žáků
Využívání různých metod a forem práce
Doučování žáků se souhlasem rodičů
Používání speciálních a doporučených pomůcek
Pomoc spolužáků

Část X.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Inspekční činnost ČŠI na pracovišti Dolní Lhota neproběhla.

Část XIII.
Zhodnocení a závěr
Motto: „Zdravá škola, škola pro život“
1. Podmínky ke vzdělávání
Podmínky ke vzdělávání žáků jsou na dobré úrovni. Průběžně se snažíme školu dovybavit novými
a moderními pomůckami, učebnicemi i zařízením. Na začátku šk. roku byly dovezeny nové lavice
pro prvňáčky ze ZŠ Salmova. I. třída je vybavena interaktivní tabulí, ve II. třídě je pro práci
využíván dataprojektor. Ve škole je menší tělocvična a za příznivého počasí využíváme veřejné
hřiště nedaleko školy. Žáci mají k dispozici školní knihovnu s dostatečným počtem knih. Škola má
vlastní školní zahradu, která je využívána za příznivého počasí k výuce i k relaxaci o přestávkách.
Za tímto účelem byly pro žáky pořízeny ze sponzorského daru karimatky.
Ke zlepšení podmínek bychom potřebovali lepší sportovní vybavení a modernější počítače.
Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků řešíme i vhodné prostory pro výuku.
Pravidelné kontroly a revize se uskutečňovaly podle plánu.
2. Spolupráce s rodiči
Konkrétními výsledky se snažíme ukázat, že i malá škola může dát dětem dobrý základ pro život.
Pomáháme rodičům se zajištěním učebních pomůcek, umožňujeme volný přístup do hodin,
problémy a nedostatky řešíme okamžitě. Rodiče využívají možnosti individuálních pohovorů,
navštěvují pravidelně třídní schůzky, zúčastňují se společných aktivit pro rodiče a děti pořádaných
školou, podporují školu drobnými dárky pro děti. O činnosti školy jsou pravidelně informováni
formou letáčků.
3. Školní klima
Motto: „Zdravá škola, škola pro život“ bylo naplňováno aktivitami zaměřenými na zdravý životní
styl, ochranu zdraví a prevenci, dobré mezilidské vztahy a zdvořilost. Žáci vzájemně spolupracovali,
respektovali práci a úspěchy vlastní i spolužáků. Vztahy mezi dětmi byly dobré, nedocházelo
k vážnějším konfliktům, pokud se některé drobnější objevily, byly řešeny okamžitě.
Uplynulý školní rok lze hodnotit jako úspěšný.

