st I.
Základní charakteristika školy
Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno –
venkov,
příspěvková organizace
Zřizovatel školy: obec Nové Bránice
Ředitel školy: Mgr. Helena Marie Richterová
Součásti školy:školní družina, školní jídelna, mateřská škola
telefon 546 421 646, e-mail: .zs.novebranice@skolniweb.cz
3kolni web zs.novebranice.skolniweb.cz
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c. Málotřídní nebo neúplné školy
Školní rok
Počet tříd Počet
2012/2013
ročníků
Malotřídní ZŠ

2

Počet žáků

4

školní rok: 2012-2013

Průměrný
počet žáků na
třídu
12,5

Neúplné ZŠ
d. Celkový počet žáků v 1.ročníku: 11
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 8,3
e.

Rada školy zřízená dle §17a, odst.1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění (NE), event z činnosti
rady : Zřízena 17.1. 2006

f. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
Název zvoleného
Číslo jednací
vzdělávacího programu
Školní vzdělávací
program pro základní
vzdělávání- Jubilejní
základní škola
Masarykova a mateřská
škola Nové Bránice

V ročníku :1.,2.,3.,4.

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: ne
Plnění učebních osnov a učebních plánů : V 1.,2.,3.,4. ročníku se vyučovalo podle Vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání. Jubilejní základní školy Masarykovy a mateřská školy Nové Bránice
Učební plány a učební osnovy byly ve všech ročnících splněny .

g. ŠJ, která je součástí školy
Typ jídelny- dle výkazu V17-01
ŠJ s kuchyní

Počet

Počet strávníků
žáci a děti
škol.prac.
MŠ 23 +ZŠ 10
24 celkem
47

1

ŠJ bez kuchyně
* Ostatní – důchodci, školští důchodci, zaměstnanci OÚ, firmy atd…ne
Počet pracovníků školní jídelny k 15.10.2004
Fyzické osoby

2
1

ostatní*
0

Přepočtení na plně zaměstnané

1,46

h. ŠD, která je součástí základní školy
ŠD
počet oddělení ŠD
celkem
1

počet dětí v ŠD
20 pravidelně
docházejících

počet vychovatelů ŠD
fyz. 1
/ přepoč. 0,47

Část II
Údaje o pracovnících školy
-uvádět fyzický počet / přepočtený počet
Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.139/1997 Sb.
Celkový počet pedagogických pracovníků
3 /2,27
Z toho odborně a ped. způsobilých
3 /2,27

100%
100%

2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 20089/10 nastoupili
na školu: 0
4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2009/010odešli ze školy: 0

5. Nepedagogičtí pracovníci : 0
5. Věkové složení učitelů
Věk
do 35 let
35-50 let
nad 50 let
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

Učitelé
Muži

Ženy
2
1

3
0

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Typ kurzu
Počet
pracovníků
Aj pro středně pokročilé
1
Chystáme vánoční besídky
1
Matematika-algorytmy
Nové právní předpisy -Oslavany
Jak přispívá čtenářská gramotnost rozvoji
pravopisu
Školení v PPP Ivančice

1
1
1

Ochrana obyvatelstva

1

Školní metodik prevence 2x
Školní zralost
AJ v interaktivní tabuli
Jazykové portfolio
Rozvoj grafomotorických dovedností

1
1
1
1
1

1

2

Projekt AJ-Nová škola
Jak efektivně zapojit PC do výuky cizích jazyků
AJ pro děti efektivně
AJ hrou
Asistent pedagoga u dětí s ADHD

1
1
1
1
1

Celkem
17
7. Romský asistent: (ANO/NE) …… ne………………..
Jiný asistent – 1 v MŠ

Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník
Počet žáků
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň

Prospělo
bez (*)
0
0
0
0

Neprospělo
bez (*)
0
0
0
0

Opakují

11
4
44
5
5
0
25

Prospělo s
vyznamenání
11
4
5
5
0
25

0

0

0

25

25

0

0

0

0
0
0
0

6.
7.
8.
9.
Celkem za II. stupeň
Celkem za školu

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 15.října:0

.Snížený stupeň z chování:
Počet
0 % z počtu všech žáků školy
0
0
0
0
3.Celkový počet neomluvených hodin na škole: ……0…., průměr na jednoho žáka: …0……

Část IV .
Kontrola školní inspekcí CŠI v tomto školním roce neproběhla .
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Část V
Rozhodnutí ředitele
Rozhodnutí ředitele
O odkladu povinné školní docházky
O dodatečném odložení povinné školní docházky
Další dle §3, odst.2, zákona č.564/1990 Sb. v platném znění

Počet
1
0
0

Počet odvolání
0
0
0

Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2013/2014 : 4

Část VI.
Další údaje o škole

Kroužky a nepovinné předměty při ZŠ
Název :

Počet kroužků , NP

Počet žáků

Anglický jazyk + nepovinný předmět

2

21

Vv v ŠD

1

7

Počítačový kroužek

2

14

Dyslektický

1

3

Náboženství

1

3

Čtenářský kroužek

1

8

Keramika /organizuje DDM Ivančice/

1

18

Angličtina-agentura

1

9

Celkem
Poznámka:V kroužcích a nepovinných předmětech se děti zapojují , dětí máme 25, tj. 332 %.
Doplňující údaje
. Letos odejde 5 žáků ze 4. ročníku . Za ně nastoupí 4 děti do první třídy , kteří od února 1x měsíčně
navštěvovali školní přípravku v ZŠ.

Další naše akce ve školním roce:

Kultura:
Vlastní činnost:
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Co se týče recitace a zpěvu, předvedly děti své umění zde, v Nových Bránicích na návsi
při rozsvícení vánočního stromu a při vánoční besídce ve škole.
Letos jsme také vystupovali v Hrubšicích -u příležitosti oslav“ 10 let Mikroregionu
Ivančicko“. S dětmi paní ředitelka nacvičila pořad “Cirkus Nové Bránice.“ Se stejným
pořadem děti vystupovaly na „Rozloučení se školou.“
V prosinci jsme letos uspořádali vánoční dílny pro rodiče a veřejnost Pletení vánočních
věnců“. Akce byla velmi úspěšná , přišlo a věnce si upletlo asi 40 dospělých a velké
množství dětí.
Co se týče výtvarné výchovy, znovu jsme uspořádali v měsíci červnu výstavu výtvarných
prací v klášteře v Dolních Kounicích
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Divadlo: Během školního roku děti dvakrát navštívily divadelní představení v Dolních
Kounicích..
Dolní Kounice – divadlo „O Popelce, muzikál LŠU Ivančice“ Šípková Růženka“.
MŠ -Vystoupení Kouzelníka
.
.
Netradiční vzdělávání –výukové programy.
-Brno –Moravská galerie – pořad“ Kubismus“ „ jak se měří čas“
-Vánoční dílna- prosinec.
Tv , příroda:
- Žáci naší školy se opět účastnili plaveckého výcviku- v prvním pololetí , a odvezli si
spoustu krásných zážitků.
-V lednu se někteří žáci naší školy účastnili plavecké soutěže družstev v Nové vsi. Soutěže se
účastnily i velké školy – Oslavany, Neslovic , Ivančice. Získali jsme velmi pěkné páté místo.
-Škola v přírodě byla znovu dvakrát.
Již potřetí jsme zkusili zimní lyžařskou školu v přírodě. Naše škola se připojila k Základní
škole Neslovice, která má s pořádáním lyžařských škol v přírodě letité zkušenosti. Ještě před
školou v přírodě jsme společně s Neslovicemi jeli na lyžařské odpoledne, aby se naše děti a
lyžařští instruktoři seznámili a některé děti naučily základy lyžování.
Zimní škola v přírodě trvala pět dnů. Tentokrát lyžování probíhalo v Orlických horách
v Čenkovicích. Podle své lyžařské úrovně byly děti zařazeny do různých družstev.
Naše děti byly lyžařskými instruktory velmi chváleny.
Na školní výlet jsme tradičně jeli a částečně i šli do Ivančic na Rénu. SVČ Ivančice tam
pořádalo Bambiriádu. Děti se účastnily mnoha soutěží. Přítomni byli i hasiči, policie armáda,
záchranná služba. Děti si mohly udělat otisky prstů, zkusit první pomoc a spoustu dalších
důležitých věcí. Dětem se tam moc líbilo.
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-Letní škola v přírodě byla v měsíci květnu v hotelu Renospond v Zderazu pod Skutčem.
Termín jsme kvůli skoro zimnímu počasí v dubnu překládali. I pak byly problémy, v hotelu
pro nás rezervovali jen třikrát nocleh, i když byly – i písemně domluveny noci čtyři. První noc
byla velmi dramatická .Personál hotelu nám uzamkl klíče od pokojů v recepci a odjel. Po
více než hodinovém hledání nějakého personálu hotelu a marného telefonování paní ředitelka
nakonec volala158. Policie nám pomohla.
Program jsme si ale vyrobili pěkný, děti byly spokojené. Jeden – poslední den školy
v přírodě jsme nahradili návštěvou Bonga Brno.
-Před koncem školního roku se stalo již tradicí, že naše škola pořádá turnaj ve vybíjené. Do
turnaje se přihlásila 3 družstva. Putovní pohár ZŠ Nové Bránice získaly děti z Pravlova. My
jsme byli druzí.
V září jsme díky pana Šimbery navštívili zápas Komety Brno se Slavií.
V červnu nás navštívili dva hráči Komety Brno na besedu.
V červnu jsme se na podnět pana Šimbery účastnili programu, organizovaného Kometou
Brno- ZOO –lední medvědi , planetárium, Rondo – MS ve volejbalu juniorek
Červen- návštěva lesního klubu “Za humny“-Přírodovědné mapování lesů pod“železňákem“biolog p. Zajíček. Jízda na koních, stavba altánu z vrbového proutí.

Regionální výchova , výchova k zdravému životnímu stylu:
V říjnu jsme navštívili kapli sv. Antonína, klášter.
V listopadu jsme se účastnili pochodu „Za dýňovými strašidly“
V prosinci jsme besedovali v Bej clubu na Obecním úřadě Nové Bránice s cizinci o jejích
zemích. Program organizovalo SVČ Ivančice-pan Holý.
V dubnu jsme již tradičně na počest „Dne Země“ uklidili hřiště Sokola a Hasičů.
Dopravní výchova:
V říjnu a v červnu všechny děti naší školy navštívily dopravní hřiště Oslavany.

-Naše děti zase sbíraly starý papír. Na konci roku jsme deseti nejúspěšnějším rozdali krásné
ceny.
V rámci Jihomoravského kraje jsme se umístili na třetím místě - přepočteno na počet dětí ve
škole.
Spolupráce s občanskými sdruženími , nakladatelstvím:
-Prodáváme pro fond „SIDUS“- fond pro podporu dětí , které onemocněly rakovinou – rúzné
výrobky. Výnos z prodeje jde na fond Sidus.
- Paní učitelka Jurková je důvěrník knižních klubů Fragment , Albatros a Mladá Fronta Děti si
podle katalogů vybírají knihy , které jsou levnější , než v kamenném obchodě. Tím
podporujeme čtenářskou gramotnost.
Správná výživa – projekty:
- Ovoce do škol – děti 1x za měsíc dostanou balíček s různým ovocem.
- Laktea – děti si každodenně mohou koupit dotované mléko a mléčné výrobky.
---------------------------------------------------------------------
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V tomto školním roce učíme celá škola podle Rámcového vzdělávacího programu pro
základní školy. Rozšiřující hodiny jsme přidali na základní předměty – tj: ČJ , MA , AJ.
Naše škola stále pracovala v projektu Benefit , vyhlášený EU. Tento projekt je zaměřen
pouze na základní vzdělávání. My jsme se zaměřili na individualizaci v Ma , Aj , ČJ. To
znamená, že děti jsme dělili v ČJ a MA 1x týdně jednu hodinu a 2x týdně v AJ dvě hodiny na
ročníky. Přinášelo to možnost individuálního přístupu k dětem , možnost více mluvit v AJ.
Pracujeme s interaktivními učebnicemi.
Podle kontroly MŠMT jsme zatím jediná škola, která zapojila do projektu všechny žáky
Projekt končil v měsíci únoru.
V tomto školním roce Výzkumný ústav pedagogický vytvořil vzorové osnovy pro Čj, Aj a
Ma. MŠMT změnilo Rámcový vzdělávací plán. Naše škola reagovala na tyto změny úpravou
plánů výuky , úpravou školního vzdělávacího plánu.
Účast žáků a pedagogů na životě v obci.
Ředitelka školy přispívá do Novobránického měsíčníku. Účastní se veřejných zasedání
Obecního zastupitelstva Nové Bránice..
...
-Pro rodiče žáků jsme uspořádali vánoční besídku, zpívání u vánočního stromku .
-Vystupovali jsme v Hrubšicích na oslavě – 10 let Mikroregionu Ivančicko ,tím jsme
reprezentovali naši obec.
-Před Vánoci jme poprosili paní Fridrichovou , aby nám zjistila adresy starších lidí , a obešli
jsme vesnici a rozdali vlastnoručně vyrobená přáníčka.
-Jako každý rok jsme vyhlásili Den otevřených dveří. Někteří rodiče a prarodiče ho využili a
navštívili nás.
Advent: Letos poprvé jsme pro veřejnost organizovali pletení adventních věnců pro naše děti,
jejich rodiče a veřejnost. Přišlo velké množství lidí –do čtyřiceti dospělých a velmi mnoho
dětí. Věnce a ostatní ozdoby byly nádherné. Všem se akce moc líbila.
-Den Země – Na počest svátku Země jsme se společně snažili ji trochu očistit. Posbírali jsme
s dětmi odpadky na Sokolovně, na horním hřišti a na hřišti hasičů. Bylo toho požehnaně.
- Na konci června si žáci nachystali program "Loučení se školou" .
Žáci jsou zapojeni do oddílů Sokola Nové Bránice, celoročně se zúčastňují různých soutěží a
vystoupení.
Účastní se spolu s mateřskou školou na Masopustu.
Péče o talentované žáky
Talentovaní žáci se zapojují do zájmových kroužků, ve výuce je jim věnována soustavná
individuální péče, je pro ně rozšiřující učivo.
Péče o problémové žáky
U tří dalších žáků byla potvrzeny SPU.
K těmto žákům je přistupováno individuálně v předmětech jazykových a matematických.
Většina navštěvuje dyslektický kroužek.
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Část VII.
Poradenské služby v základní škole
(vyplňte na samostatný list)
1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)
a) počty

výchovný poradce
školní metodik prevence

fyzický
počet
0
1

kvalifikace,
specializace

dosažené vzdělání

úvazek

kvalifikace,
specializace

dosažené vzdělání

školní psycholog
0
školní speciální pedagog
0
(netřídní)*
*) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6.
a) věková struktura
do 35let
výchovný poradce
školní metodik
prevence
školní psycholog
školní speciální
pedagog

35 – 50 let

50 let–důch. věk/z toho
důchodci

1

1/ VŠ/

3. Individuální integrace
Typ postižení
0

Ročník

Počet žáků

celkem

0
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Část VIII.
Hodnocení Minimálního preventivního programu
Minimální preventivní programe u nás zaměřuje na smysluplné využití volného času/ řada
kroužků ve škole/
A na toleranci k odlišujícím se dětem a dětem , přicházejících odjinud.

3. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole
ano
návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin, kouření
záškoláctví
šikana
gambling
kriminalita
rasismus
jiné

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

věk

celkem
případů
0
0
0
0
0
0

Zhodnocení a závěr
Atmosféra v naší škole je vůči dětem klidná a přátelská Podle toho také vypadají výsledky
naší práce. Nemáme neprospívající žáky, nemáme neomluvené hodiny a v podstatě ani
kázeňské přestupky. Děti se s velkým elánem zapojují do práce kroužků a různých
mimoškolních akcí.
V tomto školním roce v 1.a 2. ročníku učila Mgr. Simona Jurková , 3.a 4. ročník Mgr. Helena
Richterová. Angličtinu učila p. učitelka Adolfová.
Tento školní rok byl poznamenán velkou nemocností učitelek v základní škole. Bylo složité
zařídit výuku tak, aby kvalitně šla dál. Myslím, že se to povedlo.
Učitelé pracují dobře. Většina učitelů má snahu se vzdělávat, pracovat novými metodami
práce.
Paní školnice iniciativně pomáhá při sběru starého papíru. Stará se i o úklid okolí školy
a školní zahradu.
.
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Děkuji obecnímu zastupitelstvu Nových Bránic a především panu starostovi za podporu a
dobrou spolupráci. Děkuji i rodičům, kteří přispěli škole svou prací či sponzorským darem.
A velmi děkuji pracovnicím naší ZŠ ,MŠ a ŠJ za celoroční obětavou a iniciativní práci.
Zpráva bude projednána na 1.pracovní a pedagogické poradě 26.8. 2013

V Nových Bránicích, dne 29.6.2013
podpis a razítko ředitele školy

3.Výroční zpráva o činnosti MŠ
4. Minimální preventivní program.
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