MATEŘSKÁ ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE,
OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace

Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50
tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012
Část I.
Základní charakteristika školy
a. Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí :
Mateřská škola a Základní škola Heršpice, okres Vyškov, příspěvková organizace
Heršpice 17, 684 01, Slavkov u Brna
Zřizovatel školy: obec Heršpice
Ředitel školy: Mgr. Bohdan Slanina
Škola sdružuje: mateřskou školu, základní školu, školní jídelnu
telefon: 544 222 195
fax: e-mail: zs Heršpice@seznam.cz
www stránky: www.zsherpice.cz
c.

Málotřídní nebo neúplné školy

Málotřídní škola má alespoň v jedné třídě zařazeny žáky více ročníků.

Školní rok
20011/2012
Malotřídní ZŠ

Počet tříd
2

Počet ročníků
4

Počet žáků
24

Průměrný počet
žáků na třídu
13,5

d. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 7 z toho 3 dívky
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 13,5
e.

Rada školy (školská rada) zřízená k 25.8.2005 dle podle dřívějších předpisů. Členy školské rady jsou
Mgr. Eva Harachová jako zástupce školy, paní Barbora Dvořáková – zástupce obce a paní Alena Jeřábková
– zástupce rodičů. – zvolena 7.9.2011.

f.

Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.

Název zvoleného vzdělávacího
programu

Číslo jednací

V ročníku

„Naše škola“ - ŠVP

č.j. 03-10/11

1. – 4.

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: Ne
g. Zařízení školního stravování
Typ jídelny- dle výkazu Z 17-01
921

ŠJ - úplná

Počet
1

MŠ
27

ZŠ
19

Počet strávníků
zaměstnanci školy a důchodci
8

ostatní*

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), …

h. Počet pracovníků školního stravování k 30.11.2012
Fyzické osoby
2
Přepočtení na plně zaměstnané
1,10
j.

Školní klub

ŠK
počet oddělení ŠK
počet dětí v ŠK
počet vychovatelů ŠK
celkem
1
17
fyz. 1
/ přepoč. 1
Z činnosti školního klubu : Školní klub není součástí příspěvkové organizace. Nicméně alespoň základní údaje
jsou uvedeny. Školní klub zřizuje obec Heršpice. Jeho činnost je vykonávána v prostorách školy. Ve školním
roce 2011-2012 působila jako vychovatelka ve školním klubu paní Eva Frýbortová.

Část II.
Údaje o pracovnících školy

-uvádět přepočtený počet / fyzický počet
1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.
Celkový počet pedagogických pracovníků
Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb.

2/2
2/2

100%
100% 100%

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/12 nastoupili na školu: 0
3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/12 nastoupili na školu: 0
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/12 odešli ze školy: 0
5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : 3
6. Věkové složení učitelů
Věk

Učitelé
Muži

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

Ženy

1

1

1

1

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Typ kurzu
Školení BOZP
Bezpečnost při pohybových aktivitách
Jak připravit nový školní rok

Počet zúčastněných pracovníků
9
1
1

11

Celkem

8. Romský asistent: Ne
Jiný asistent (pedagogický, osobní): Ano – 1 pracovník na 0,5 úvazek.

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

Počet žáků
7
6
6
8
27

Prospělo s
vyznamenání
6
5
5
4
20

Prospělo
bez (*)
0
0
0
0
0

Neprospělo
bez (*)
0
0
0
0
0

Opakují
0
0
0
0
0

Celkem za školu
*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září 2012
2.Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet
0
0

% z počtu všech žáků školy
0
0

3.Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2011/2012: 0
průměr na jednoho žáka: 0
4.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14): Ne

Část IV .
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2011/2012 nebyla na zdejší škole provedena kontrola ČŠI.

Část V
Rozhodnutí ředitele
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti
tomuto rozhodnutí
Rozhodnutí ředitele
O odkladu povinné školní docházky podle § 37
O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37
Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2010/2011:
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2011/2012:
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2012/2013:

Počet
2
0
9
9
11
12 - odhad

Počet odvolání
0
0
0

Část VI.
Další údaje o škole
V obou třídách byl i v letošním školním roce relativně nízký počet žáků, což umožňovalo vyučujícím trvalou a
individuální práci podle nadání žáků, zejména žáků s výukovými problémy. Tento školní rok nenavštěvoval
školu žádný žák s IVP, ačkoliv dětí s výukovými potížemi chodí do školy několik.
Škola je malotřídní, žáci každou část vyučovací hodiny pracují samostatně, jsou vedeni k rozmanitým
formám samostatnosti při získávání nových poznatků i ve dvojici a ve skupině.
Samozřejmostí je i pestrost při zadávání úkolů - práce s pracovními sešity, doplňujícími soubory, je
využíváno i netradičních forem výuky - exkurze, vycházky, besedy, výlety.
V rámci mimoškolních aktivit škola zajistila několik zájmových kroužků. Výtvarný kroužek pod vedením
paní Zimlové – maminky žáka 1. ročníku, sportovní kroužek pod vedením p.uč.Harachové, angličtina pod
vedením p.uč.Slaniny a pěvecký kroužek pod vedením p.uč.Slaniny. Činnost pěveckého kroužek byla pro
vysokou absenci ukončena po dvou měsících.Ve škole je také formou kroužku vyučováno náboženství .
Osvědčily se i kulturní programy nejen brněnských umělců , které vhodně doplnily literární a hudební výuku.
Škola žila životem obce. Dvakrát byl proveden sběr papíru. Pro veřejnost bylo nacvičeno pásmo scének a
hudební vystoupení v rámci předvánočního vystoupení. Ve spolupráci s MC Heršpice také proběhl živý betlém
v rámci sbírky pro adoptovanou holčičku. Další veřejné vystoupení proběhlo k příležitosti „ Loučení se čtvrťáky
a pasování prvňáků“, které se pomalu stává novodobou tradicí.
Škola zajistila dětem plavecký výcvik v plaveckém bazénu ve Vyškově. Výchovné a vzdělávací úkoly dané
plánem práce byly průběžně plněny.Všichni žáci byli přístupni výchovnému působení a dodržovali školní řád.
Dobrá byla spolupráce školy s rodiči v informovanosti o prospěchu a chování jejich dětí.Třídní schůzky
proběhly 4x v roce,osvědčily se i individuální pohovory s rodiči.Vzdělávací výsledky byly vyhodnocovány
v rámci konání PR, ke zjištěným nedostatkům přijímána opatření k nápravě. Vše je zdokumentováno a založeno
u ředitele školy ve zprávách z pedagogických a pedagogicko provozních rad.
Vyučující dbali výchovy morálních vlastností, správných kulturních a hygienických návyků i návyků
pracovních, sledovali chování žáků k dospělými vzájemně mezi sebou. Byly zřízeny třídní schránky důvěry.
Škola vyučovala podle programu „Naše škola“ – ŠVP pro základní vzdělávání a nebyla zapojena do
národních i mezinárodních programů.
O aktuálních událostech proběhlých i budoucích škola pravidelně informuje veřejnost na informační
nástěnce na návsi vedle autobusové zastávky a také na www.zsherpice.cz. O aktualizaci se starají Bohdan
Slanina a Eva Harachová.
Spolupráce s mateřským centrem Ententyky úspěšně pokračovala. Například pečení perníčků
v předvánočním období, živý betlém, a další. Spolupráce s MC byla završena 24.června, kdy jsme na Obecní
zahradě pasovali předškoláky na prvňáky a taktéž se rozloučili s žáky 4.ročníku.
Nově má škola také internetovou stránku, kde dálkově umožňujeme přístup k příslušné školní dokumentaci. Pod
odkazem www.zsherspice.cz lze nalézt také fotogalerii, informace o budoucích aktivitách, informace o zápisech,
stravování apod.
Seznam školních aktivit ve školním roce 2011 – 2012 viz . příloha

Kroužky při ZŠ
Název kroužku

Počet kroužků

Počet žáků

Výtvarný kroužek

1

7

Výtvarný
kroužek
Sportovní
hry

1

16

Angličtina

1

7

Pěvecký kroužek

1

6

Část VII.
Zhodnocení a závěr
Základní škola je právním subjektem, příspěvkovou organizací. Je vybavena podle aktuálních možností.
Všichni žáci prospěli, nebyly snížené známky z chování, rovněž nebyly zaznamenány žádné negativní jevy a
záškoláctví.

Dobrá byly spolupráce všech součástí pracoviště-MŠ, ZŠ, ŠJ a školní klub. Pravidelnými kontrolami ze
strany vedení byla zajištěna kvalita plnění úkolů všech pracovníků na jim svěřených úsecích.
Kladně lze hodnotit zajištění mimoškolní výchovy žáků ze strany učitelů, dobrou spolupráci školy i rodičů a
vzájemnou spolupráci s obcí Heršpice.

Část VIII.
Poradenské služby v základní škole

(vyplňte na samostatný list)
1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)
a) počty
výchovný poradce
školní metodik prevence

fyzický počet

kvalifikace, specializace

dosažené vzdělání

1

nekvalifikovaný

VŠ

úvazek
kvalifikace, specializace
školní psycholog
0
školní speciální pedagog (netřídní)* 0
*) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6.

dosažené vzdělání

b) 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

c) další vzdělávání poradenských pracovníků
školní metodik prevence: Ne
2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách
a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk)
 Příspěvková organizace nečerpá

3. Individuální integrace
Typ postižení
Lehké mentální
Vývojové poruchy učení
celkem

Ročník
1.
3.

Počet žáků
1
1
2

Ročník

Počet žáků
0
0

4. Skupinová integrace
Typ postižení
celkem

Přílohy:
- seznam školních aktivit ve školním roce 2011-2012
- protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly & zpráva o výsledku kontroly hospodaření za rok 2011
- fotopříloha

V Heršpicích, dne 14.9.2012
podpis a razítko ředitele školy

Přílohy

Seznam školních aktivit ve školním roce 2011 – 2012
Celoroční a dlouhodobé projekty
Projekt „Ovoce do škol“ 1.9.2011 - 30.6.2012
Projekt „Zdravé zuby“ 1.9.2011 – 30.6.2012

Září
Slavnostní zahájení školního roku 1.9.2011
Plavání - 16.9.2011-14.10.2011 - 5x2 hodiny

Říjen
Divadelní představené – 1. a 2. ročník – Loutkové pásmo pohádek
Sběr papíru - zisk a použití - 17.10.2011
Přednáška - Archeologie pro 3. a 4.r. Mgr.Rybářová -19.10.2011
Dýňobraní - 21.10.2012
Fotografování - Vánoce - 25.10.2011

Listopad
Policie ČR - návštěva v rámci MPP - nadstrážmistr Petr Nečesánek 10.11.2011
Vánoční jarmark s MC Ententyky - 27.11.2011
Tibetské misky - hudební představení - www.tibetskemisky.cz – 28.11.2011
Popletená pohádka - Večerníčkova dobrodružství - pan Sedlák - 30.11.2011
Pečení cukroví s MC.

Prosinec
Dopis Ježíškovi - www.ceskyjezisek.cz - 3. a 4. ročník - - 1.12.2011
Mikuláš - 5.12.2011
Vánoční besídka – vystoupení pro rodiče
Vánoční besídka – vystoupení pro seniory

Leden
Zápis do ZŠ - 25.1.2012 - 9 zapsaných
Vysvědčení – 31.1.2012

Únor
"Nová dobrodružství veverky Zrzrčky" - představení Divadélka pro školy - 15.2.2012
Plánování a chystání "Pasování" - od 27.2.2012 ve spolupráci s MC

Březen
Testování čtenářských dovedností - Scio testy - 12.3.-23.3.2012
Klokan - matematická soutěž 16.3.2012
„Hrnečku vař!“ - pásmo pohádek v kině Jas ve Slavkově - pro 1. a 2.ročník - 21.3.2012
Fašanky, fašanky, Velká noc ide - tematický výlet do Strážnice - 3. a 4.ročník - 30.3.2012

Duben
Divadelní představení – Pantomima – 11.4.2012
Dopravní hřiště Vyškov teoretická část - 3. a 4.ročník - 17.4.2012
Sběr papíru - k příležitosti "Den Země" - 20.4.2012
"O putovní pohár DSO" - oblastní kolo - 27.4.2012

Květen
Fotografování - výroba tabla MŠ i ZŠ - 4.5.2012
"Hudební radovánky" - Břetislav Vojkůvka - 10.5.2012 - 40Kč
Besídka ke dni matek - 14.5.2012

Červen
"Já nic, já muzikant" - Ivan Urbánek - 5.6.2012 - 40Kč
Výlet 1. a 2. ročníku – zámek Bučovice, 12.6.2012
Dopravní hřiště Vyškov praktická část - 3. a 4.ročník - 19.6.2012
Pasování prvňáků - obecní zahrada - čtvrtek 21.6.2012 - 15:00
Výlet 3. a 4. ročníku – Praha – 23.6.2012

