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

V Nových Bránicích 11. 7. 2017
Čj.: 170711

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017
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.zsnovebranice.cz

Málotřídní nebo neúplné školy (začátek školního roku/konec školního roku)
Školní rok
Počet tříd Počet
Počet žáků
Průměrný
2016/2017
ročníků
počet žáků na
třídu
Malotřídní ZŠ
2
5
24/22
12/11
Neúplné ZŠ
Celkový počet žáků v 1.ročníku: 7/5
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 7,5
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
Modrá sova

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 ŠVP Modrá sova
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
žáci a děti
MŠ 27
ZŠ 25
celkem 52

1

Počet strávníků
škol.prac.
12

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
22 pravidelně
docházejících

počet vychovatelů ŠD
1 s úvazkem 0,53

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 20016/17 nastoupili na
školu: 0
Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2016/17 odešli ze školy: 2
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, do 21. 2. 2017, poté
rozvázání pracovního
poměru dohodou

tel: +420 546 421 646
e-mail: info@zsnovebranice.cz

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

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Počet pracovníků
Úpravy ŠVP v systému INSPIS ŠVP po změně RVP
1
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
1
Školský zákon – změny a úpravy
1
Celkem
3

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

5
2
44
8
2
5
22

Prospělo s
vyznamenání
5
2
8
2
5
22

22

22

0

0

0

0
0
0
0
0
0

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

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.
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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
0
0
0

Počet odvolání
0
0
0

Počet žáků přihlášených do1.ročníku pro rok 2017/18 : 9

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 – pedagogická
inervence), Výtvarné činnosti.
Doplňující údaje
Děti předškolního věku navštěvovali ve druhém pololetí 1 krát týdně výuku v první třídě, kde prováděli
grafomotorická cvičení určená k přípravě na psaní a prováděli další činnosti společně se žáky 1. a 2. ročníku.

MIMOŠKOLNÍ AKCE ZA 1. POLOLETÍ ŠK. ROK 2016/2017












07. 09.
14. 09.
03. 10.
17. 10.
25. 10.
16. 11.
21. 11.
20. 12.
03. 01.
10. 01.
31. 01.
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Bienále, výstava zaměřená na historii aKarla IV.
Jak se peče chléb – Lipka
Stopovaná
Dopravní výchova
Společně – beseda o seniorech
LYRA – koncert vítězů pěvecké soutěže
Beseda s myslivcem
Vystoupení kouzelníka
Netratrdlo – divadlo s písničkami
Podané ruce – preventivní program
Bedřich Smetana – seznámení se životem a tvorbou
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MIMOŠKOLNÍ AKCE ZA 2. POLOLETÍ ŠK. ROK 2016/2017












Den otevřených dveří naší školy pro veřejnost
Dopravní výchova – návštěva policistky
Beseda s preventistou PČR
Klima školy – preventivní program PPP
Rytíři dějin , finále soutěže
Den dětí – sportovní dopoledne
Cesta do Afriky – návštěva ZOO Brno
Turistický výlet do Ivančic a zpět
Dopravní výchova
Rockování aneb vývoj poulární hudby trochu jinak
Výlet do Otevřené zahrady

22. 03.
30. 03.
03. 05.
18. 05.
22. 05.
01. 06.
06. 06.
15. 06.
19. 06.
26. 06.
27. 06.

Škola se účastní soutěže s panem Popelou ve sběru starého papíru a 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.

Část VII.
Poradenské služby v základní škole
Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)
počty

výchovný poradce
školní metodik prevence

fyzický
počet
1
1

kvalifikace,
dosažené vzdělání
specializace
Ředitel školy
Kurz ŠMP (SSŠ Brno)

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.
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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
-

-

Individuální integrace
Typ postižení

Ročník

Počet žáků

3. ročník
5. ročník (s AP)

2
2

IVP – poruchy učení
IVP – poruchy chování,
učení
celkem

1/1

4

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
návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin,
heroin, kouření
záškoláctví
šikana
gambling
kriminalita
rasismus
jiné
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ano ne
ne

věk

ne
ano

6 -11
ne
ne
ne
ne

celkem případů
0
0
napříč celou školou
0
0
0
0
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Zhodnocení a závěr:
Školní rok jsme začali s počtem 24 žáků. Dva žáci (sourozenci, kteří k nám přišli z Dolních
Kounic) odešli k 1. 12. Rodiče byli písemně upozorněni na jejich opakované nevhodné
chování o přestávkách a ve školní družině. Místo řešení upřednostnili změnu školy. Jedna
žákyně odešla k 3. 1. Jako důvod byla uvedena nedůvěra v třídního učitele a ve vedení školy.
K 27. 1. k nám přibyl žák do pátého ročníku. Důvodem bylo přistěhování do Dolních Kounic
a údajná naplněná kapacita tříd v okolních školách. Školní rok tak dokončilo 22 žáků.
Ve škole bylo vyučováno 5 ročníků ve 2 třídách. Žáci nejsilnějšího (třetího) ročníku měli
oddělenou výuku hlavních předmětů. Tělesná výchova, Pracovní činnosti a Výtvarná výchova
byly vyučovány pohromadě. V následujícím školním roce pátý ročník otevřen nebude.
Pedagogický sbor měl stejné obsazení jak o v předchozím školním roce. Mgr. Radek
Podveský, Mgr. Slavomír Hudák, Mgr. Helena Marie Richterová a Mgr. Lenka Kučerová
(dříve Šufeislová), asistentku pedagoga a vychovatelku ve školní dužině dělala nově paní
Romana Schusterová, DiS. Mgr. Simona Jurková nenastoupila zpět do zaměstnání po
mateřské a rodičovské dovolené. Mgr. Lenka Kučerová naopak během letních prázdnin na
mateřskou dovolenou odešla. Z organizačních důvodů nebyla prodloužena smlouva Mgr.
Slavomíru Hudákovi.
Prvním rokem na škole fungovalo Školské poradenské pracoviště. Bylo využíváno hlavě
rodiči žáků se SVP. V uplynulém školním roce byly ve škole 4 žáci s IVP, jednomu žákovi
byla poskytována PO 1. stupně.
Během školního roku se ve škole rozšířila šikana mezi žáky. Nedá se říci, že se objevila až
v tomto školním roce, zárodky se přenesly už z předcházejících let. Ve škole se vystřídali
odborníci s přednáškami a programy na prevenci a odstranění nežádoucích jevů ve školním
kolektivu, problém byl konzultován s odborníky v PPP. Velkou zásluhu na odstranění šikany
měly komunitní kruhy, se kterými začala paní Romana Schusterová, DiS v rámci školní
družiny už v průběhu podzimu.
Žáci naší školy se také prezentovali na veřejnosti. V listopadu vystupovali spolu s dětmi
z mateřské školy na Rozsvěcení Vánočního stromu. V prosinci se konala Vánoční besídka,
kde byl představen muzikál Tři bratři. Muzikál se dočkal i své reprízy v květnu v místní
sokolovně. V lednu bylo možno slyšet žáky naší školy zpívat na vlnách Českého rozhlasu
Brno v rámci cyklu Moravská rodina, který byl věnován regionu Dolnokounicka. V červnu
žáci vystupovali na Dětském dni, který pořádala obec ve spolupráci s místními organizacemi
a spolky. Velkého úspěchu dosáhli žáci 5. ročníku, ve finále soutěže Rytíři dějin obsadili
druhé místo. Na závěr školního roku dostali všichni žáci CD s nahrávkami, které vznikaly
v průběhu celého školního roku. Na CD zpívají všichni žáci školy.
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