Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o.
Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice

V Nových Bránicích 31. 7. 2016
Čj.: 160731

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016
Část 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. Radek Podveský
Součásti školy: školní družina, školní jídelna, mateřská škola
telefon 546 421 646, e-mail: info@zsnovebranice.cz
školní web: www.zs.novebranice.cz

Málotřídní nebo neúplné školy
Školní rok
Počet tříd
2013/2014

Počet
ročníků

Počet žáků

Malotřídní ZŠ

4

25

2

Průměrný
počet žáků na
třídu
12,5

Neúplné ZŠ
Celkový počet žáků v 1. ročníku: 10
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 10,81
Rada školy byla zřízena 17.1. 2006. Poslední volby do Rady školy proběhly 12. 1. 2015.
Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
Název zvoleného
Číslo jednací
vzdělávacího programu
Školní vzdělávací program
pro základní vzděláváníJubilejní základní škola
Masarykova a mateřská
škola Nové Bránice

V ročníku:1., 2., 3., 4., 5.

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: ne
Plnění učebních osnov a učebních plánů : v 1.,2.,3.,4. a 5. 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.
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ŠJ, která je součástí školy
Typ jídelny- dle výkazu V17-01
ŠJ s kuchyní

Počet

Počet strávníků
žáci a děti
škol.prac.
MŠ 24 +ZŠ 12
24 celkem
48

1

ostatní*
0

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

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

2
1,64

počet dětí v ŠD
27 pravidelně
docházejících

počet vychovatelů ŠD
1 s úvazkem 0,53
1 s úvazkem 0,04

Část II.
Údaje o pracovnících školy
Pedagogičtí pracovníci: 4
Nepedagogičtí pracovníci: 1
Asistent pedagoga: 1
Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.139/1997 Sb.
Celkový počet pedagogických pracovníků
4
Z toho odborně a ped. způsobilých
4

100%
100%

Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 20015/16 nastoupili na
školu: 0
Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2015/16 odešli ze školy: 1
Věkové složení učitelů
Věk
do 35 let
35-50 let
nad 50 let
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená
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Učitelé
Muži

Ženy
1

2

1
4
1
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Typ kurzu
Počet pracovníků
Novela zákona o pedagogických pracovnících
1
Školní metodik prevence
1
Trénink paměti a efektivní učení
1
Doplňující didaktické studium anglického jazyka
1
Aktuální změny v práci vedoucího pracovníka
1
Výslovnost v AJ je třeba pěstovat i žáka i učitele
2
1
Jak lépe učit češtinu v 2. období ZŠ
1
Matematika nás baví
1
Jak lépe učit češtinu v 1. období ZŠ
1
Využití ICT v předškolním vzdělávání (MŠ)
1
Workshop aplikované behaviorální analýzy (MŠ)
1
Problematika integrace dítěte s PAS (MŠ)
1
Vhodné přístupy k dětem s SPU z pozice AP
1
Prvky a minerály
1
Využití interaktivní tabule ve výuce (MŠ)
1
Problematika integrace dítěte s PAS (MŠ)
1
Inkluze v hodinách angličtiny
Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření 1
1
Aktuální stav školské legislativy
20 (z toho 5 pro potřeby MŠ)

Celkem

Asistent pedagoga - ANO

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

Prospělo
bez (*)
0
0
0
0
0
0

Neprospělo
bez (*)
0
0
0
0
0
0

Opakují

2
9
44
2
9
3
25

Prospělo s
vyznamenání
2
9
2
9
3
25

25

25

0

0

0

0
0
0
0
0
0

6.
7.
8.
9.
Celkem za II. stupeň
Celkem za školu
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Snížený stupeň z chování:
Počet
0 % z počtu všech žáků školy
0
0
0
0
Celkový počet neomluvených hodin na škole: 0

Část IV.
Kontrola školní inspekce ČŠI v tomto školním roce neproběhla.

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
0
0
0

Počet odvolání
0
0
0

Počet žáků přihlášených do1.ročníku pro rok 2015/16 : 7

Část VI.
Další údaje o škole
Kroužky a nepovinné předměty při ZŠ: škola nemá ve zřizovací listině poskytování kroužků.
V rámci školní družiny byly dětem nabídnuty výchovně vzdělávací činnosti, které byly zajišťovány
pedagogickými zaměstnanci organizace: Angličtina, Stonožka (pro děti s výukovými obtížemi), Výtvarné
činnosti, Práce na počítači, Čtení s porozuměním.
Doplňující údaje
Děti předškolního věku navštěvovali ve druhém pololetí cca 1 krát týdně výuku v první třídě, kde prováděli
grafomotorická cvičení určená k přípravě na psaní.
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MIMOŠKOLNÍ AKCE ZA 1. POLOLETÍ ŠK. ROK 2015/2016















03. 09.
24. 09.
02. 10.
06. 10.
19. 10.
27. 10.
10. 11.
18. 11.
24. 11.
29. 11.
10. – 11. 12.
16. 12.
05. 01.
27. 01.

Exkurze na výstavu historických modelů v Dolních Kounicích
Drum-in – rytmy bicích nástrojů, návštěva hudebníka
Dopravní výchova v Oslavanech (3. – 5. roč.)
Koncert pražského písničkáře Šestky v naší škole
VIDA Brno – pořady Hustý program, Malí mikrobiologové
Strašidelná cesta za pokladem
Divadlo Radost Brno – dětská opera Kouzelná flétna
LYRA 2015 – koncert vítězů pěvecké soutěže v Ivančicích
Sférické kino v naší škole
Kulturní vystoupení v obci – rozsvěcení vánočního stromu
Předvánoční dílničky ve školní družině
Když zahraje harfa, pila a vozembouch – hudebníci v naší škole
Exkurze do infocentra elektrárny Dukovany
Novoveští plavčíci

MIMOŠKOLNÍ AKCE ZA 2. POLOLETÍ ŠK. ROK 2015/2016



01. 02.
08. 02.




19. 02.
22. 03.











08. 04.
02. 05.
05. 05.
25. 05.
03. 06.
06. 06.
16. 06.
10. – 12. 6.
23. 06.

Den otevřených dveří naší školy pro veřejnost
Šance (3. - 5. roč.), Dobrodružná cesta (1. - 2. roč.)
– výukové programy na školní klima a prevenci
Návštěva kejklíře ve škole
Hvězdárna a planetárium Brno
– program Zázračné planety a výstava Sluneční soustava
Zubní prevence – návštěva studentů lékařské fakulty Olomouc
Popletené pohádky – program na prevenci alkoholu a kouření
Hasičský sbor v Ivančicích - exkurze
Sněhurka a sedm trpaslíků – dětský muzikál v Dolních Kounicích
Kulturní vystoupení v obci – Den dětí
Dopravní výchova v Oslavanech (3. – 5. roč.)
Zdravotnická záchranná stanice – exkurze
Výstava dětských prací v Rosa Coeli v Dolních Kounicích
Lednicko-valtický areál – školní výlet

Škola se účastní soutěže s panem Popelou ve sběru starého papíru, letos jsme se umístili na třetím místě
v přepočtu kilogramů na žáka. Sbíráme šípky pro firmu Leros. Z utržených finančních prostředků jsou
financovány mimoškolní akce.
Čtenářská gramotnost žáků je podporována možností nákupu knih od vydavatelství Fragment, Albatros, Grada a
Mladá Fronta. Žáci této možnosti využívali. Některé z titulů byly zakoupeny do školní knihovny.
Škola se účastní projektu Ovoce do škol, ovoce dodává firma BOVYS.
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Část VII.
Poradenské služby v základní škole
Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)
počty

výchovný poradce
školní metodik prevence

fyzický
počet
0
1

kvalifikace,
specializace

úvazek

kvalifikace,
specializace

dosažené vzdělání

Kurz ŠMP (SSŠ Brno)
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.
Ke konci školního roku bylo zřízeno školní poradenské pracoviště – výchovný poradce, školní
metodik prevence, školní psycholog a speciální pedagog. Funkce vykonávají pedagogičtí
pracovníci školy bez nároku na úlevu v přímé pedagogické činnosti.

věková struktura
35 – 50 let

do 35let
výchovný poradce
školní metodik
prevence
školní psycholog
školní speciální
pedagog

50 let–důch. věk/z toho
důchodci

1
1
1

Individuální integrace
Typ postižení
IVP – poruchy chování
IVP – poruchy učení
celkem
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Ročník

Počet žáků

4. ročník (s AP)
5. ročník

1
1
2
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Část VIII.
Hodnocení Minimálního preventivního programu
Minimální preventivní program se u nás zaměřuje na smysluplné využití volného času a
na toleranci k odlišujícím se dětem a dětem, přicházejících odjinud. Plnění MPP zajišťují
hlavně externí organizace. Hodně důrazu klademe na spolupráci ZŠ a MŠ.
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
ne

věk

celkem
případů
0
0
0
0
0
0
0

Zhodnocení a závěr:
Školní rok jsme začali s počtem 28 žáků. Během podzimu odešly dvě žákyně ze třetího
ročníku, během ledna jeden žák z druhého ročníku. Ani v jednom z těchto případů nebyl
odchod, případně řešení problému, který k odchodu vedl, konzultován s ředitelem školy. O
důvodech odchodu tak můžeme pouze spekulovat. Školní rok dokončilo 25 žáků.
Poprvé bylo v rámci výuky vyučováno 5 ročníků. Počáteční snahy o vyučování tří ročníků
v rámci jedné hodiny se ukázaly jako nevyhovující. Proto bylo přikročeno k oddělené výuce
matematiky a českého jazyka u nejsilnějšího ročníku, tedy u čtvrtého. Ve čtvrtém ročníku
bylo vyučováno 9 žáků, ve spojeném třetím a pátém ročníku 5 žáků. Žáci tak mohli dostat
nadstandardní individuální přístup v hlavních předmětech. Přesto o navštěvování pátého
ročníku na naší škole v příštím školním roce projevili zájem pouze rodiče čtyř žáků z devíti,
což je méně, než polovina. V součtu s minulým rokem se pak jedná o 7 žáků páté třídy
z celkového počtu 14 žáků čtvrtých tříd.
Stabilizovalo se obsazení pedagogického sboru. Nadále máme 100% kvalifikovanost
pedagogického sboru. Mgr. Slavomír Hudák, třídní učitel I. třídy, učil matematiku ve
spojeném třetím a pátém ročníku, Mgr. Lenka Šufeislová vyučovala v tomto spojeném
ročníku český jazyk. Mgr. Helena Marie Richterová vyučovala matematiku ve čtvrtém
ročníku. Angličtina odděleně vyučována nebyla. Žáci 5. ročníku neměli odpovídající znalosti
jejich ročníku, proto měli angličtinu společně s žáky čtvrtého ročníku. Jediný předmět, kde
byly vyučovány tři ročníky dohromady, byla prvouka spojená s vlastivědou a přírodovědou.
Toto se ukázalo jako nevyhovující, žáci na konci roku neměli potřebné znalosti a vědomosti.
Do budoucna bychom rádi učili odděleně matematiku, český jazyk, angličtinu i prvouku
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(vlastivědu a přírodovědu), dosáhli bychom tím větších znalostí všech žáků. Pravdou ovšem
je, že bez finanční podpory zřizovatele to kvůli nízkému počtu žáků nebude možné.
Atmosféra ve škole je poměrně příjemná a přátelská. Nemáme neprospívající žáky, nemáme
neomluvené hodiny. Máme minimální kázeňské přestupky, které se většinou vyřeší první
domluvou. Občas se ve škole projevuje rivalita mezi žáky, lze zde vypozorovat vyčleňování
až nadřazování některých žáků. Vztahy ve třídě byly řešeny v rámci návštěvy speciální
pedagožky v souvislosti s plněním MPP.
Ve škole je sbírán starý papír a šípky. V letošním roce jsme dokonce obsadili třetí místo
v přepočtu kilogramů na jednoho žáka v rámci jihomoravského kraje. Tradicí je velké
množství mimoškolních akcí se širokým zaměřením. Tyto akce jsou financovány z peněz,
které škola utrží právě za sběr druhotných surovin.
Škola má výbornou podporu u zřizovatele, dobrá je i spolupráce s rodiči a veřejností. Horší už
je spolupráce s okolními školami. Letos jsme se zúčastnili plaveckých závodů v Nové Vsi,
tradiční turnaj ve vybíjené jsme z důvodu nezájmu škol, které se účastnily v minulosti,
nepořádali.
Zajímavých počinů jsme dosáhli na poli hudební výchovy. Žáci nazpívali své vlastní hudební
CD, které mohli dát rodičům jako netradiční vánoční dárek. Škola se prezentovala také na Dni
dětí v rámci obce. Menší žáci vystupovali s komponovaným programem, starší žáci dostali
možnost zpívat s živou kapelou. Tím byl dán základ pro vytvoření školní kapely, kde zpívají
žáci školy a jsou doprovázeni zkušenými hudebníky. Školní kapela bude také prezentovat
obec Nové Bránice na Festivalu mikroregionu Ivančicko.

V Nových Bránicích 31. 7. 2016
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