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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016
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Část I.
Základní charakteristika školy
a. Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí:
Základní škola a Mateřská škola Heršpice, okres Vyškov, příspěvková organizace
Heršpice 17, 684 01, Slavkov u Brna
Zřizovatel školy: obec Heršpice
Ředitel školy: Mgr. Bohdan Slanina
Zástupce ředitele: Mgr. Eva Hrachová mezidobí 1.4.2016 – 30.6.2016
Škola sdružuje: mateřskou školu, základní školu, školní jídelnu
telefon: 544 222 195
fax: e-mail: zsherspice@seznam.cz
www stránky: www.zsherpice.cz
Málotřídní nebo neúplné školy

c.

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

Školní
2015/2016

rok

Malotřídní ZŠ

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

2

4

20

Průměrný
počet
žáků na třídu
10,0

d. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 7 z toho 5 dívek
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 9,0
e.

f.

Rada školy (školská rada) zřízená k 25.8.2005 dle podle dřívějších předpisů. Členy školské rady jsou
Mgr. Eva Harachová jako zástupce školy, pan Zdeněk Janík – zástupce obce a paní Renata Podzimková –
zástupce rodičů.
Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.

Název zvoleného
programu

vzdělávacího Číslo jednací

„Naše škola“ - ŠVP

č. j. 03-10/11

V ročníku

1. – 4.

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: Ne
g.

Zařízení školního stravování

Typ jídelny- dle výkazu Z 17-01
921

ŠJ - úplná

Počet
1

Počet strávníků
MŠ
ZŠ
zaměstnanci školy a důchodci
28
12
7

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

2

ostatní*

h.
Počet pracovníků školního stravování k 30.11.2016
Fyzické osoby
2
Přepočtení na plně zaměstnané
1,1
Školní klub

j.

ŠK
počet oddělení ŠK
počet dětí v ŠK
počet vychovatelů ŠK
celkem
1
10
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 2015-2016 působila jako vychovatelka ve školním klubu od 1.9.2015 do 30.10.2015 paní Jindra Svobodová
a od 1.11.2015 do 30.6.2016 slečna Bc. Kateřina Kocourková (Horáčková).

Část II.
Údaje o pracovnících školy

-uvádět přepočtený počet / fyzický počet
1.

Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.

Celkový počet pedagogických pracovníků
2/2
Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb. 2/2

100%
100%

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/16 nastoupili na školu: 0
3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/16 nastoupili na školu: 0
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/16 odešli ze školy: 0
5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : 3
6.

Věkové složení učitelů

Věk
do 35 let
35-50 let
nad 50 let
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená
7.

Učitelé
Muži

Ženy

1

1

1

1

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy

Typ kurzu
Počet zúčastněných pracovníků
Školení BOZP
9
Systém řádů a směrnic školy a školského zařízení akreditace č. j. MSMS 38 582/2012-201-653
Pracovní setkání školních metodiků prevence Slavkov u Brna
"Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací
soustavy v České republice" - ČŠI
Brána jazyků otevřená - kurz anglického jazyka - 60
hodin EU
Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky
cizích jazyků na základních školách - EU
Novela školského zákona pro školy a školská zařízení
zřizovaná obcemi - JUDr. Hana Poláková, vedoucí
odboru školství KrÚ JMK
KONVIČKA - konference k enviromentální výchově
v MŠ - Co dokáže půda - akreditované MŠMT č. j.
3

MSMT - 29404/2014-1-751
Podpora pedagogů při realizaci ŠVP v MŠ - Pověření J. Tesaříková
k vydávání dokladů o kvalifikaci s celostátní platností
uděleno MŠMT ČR pod č. j.: 18345/2014-2-504
Efektivní evaluace dítěte jako klíčová dovednost - J. Tesaříková
Číslo akreditace: 963/2014-1-78
Soulad ŠVP s RVP a postupy při aktualizaci - Číslo
akreditace instituce v systému DVPP č. j. 13
847/2011 - 25
Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost Zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ - akreditace č. j.
MSMS 27 642/2012-25-578
Celkem
11
8. Romský asistent: Ne
Jiný asistent (pedagogický, osobní): Ne.

Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

Počet žáků

1.
2.
3.
4.
5.

7
5
5
3
20

Celkem za I. stupeň

Prospělo s
vyznamenání
7
5
5
3
20

Prospělo
bez
0
0
0
0
0

Neprospělo
bez (*)
0
0
0
0
0

Celkem za školu
*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2016
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 2015/2016: 0
průměr na jednoho žáka: 0
4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14): Ne

4

Opakují
0
0
0
0
0

Přehled klasifikace pro školní rok 2015 - 2016

TABULKA

5

Přehled klasifikace pro školní rok 2015 - 2016

GRAF
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Část IV.
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2015/2016 nebyla na zdejší škole provedena kontrola ČŠI.
Seznam kontrolované dokumentace v případě, že kontrola nastane:
1. Zřizovací listina příspěvkové organizace obce včetně dodatků
2. Rozhodnutí MŠMT ve věci zápisu změny v údajích o právnické osobě v rejstříku škol
3. Jmenování do funkce ředitele školy
4. Doklady týkající se přijímání k základnímu vzdělávání, rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky,
povolení individuálního vzdělávacího plánu, případně další rozhodnutí za roky 2012/2013 a 2013/2014
5. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012, 2012/2013 a 2013/2014
6. Vlastní hodnocení školy (pokud je zpracováno)
7. Školní řád včetně pravidel pro hodnocení žáků (podle § 30 školského zákona)
8. Záznamy z jednání pedagogické rady od školního roku 2014/2015
9. Koncepční záměr rozvoje školy
10. Organizační řád školy (organizační struktura, vnitřní kontrolní a informační systém)
11. Záznamy z kontrolní (hospitační) činnosti od školního roku 2014/2015
12. Rozvrh hodin platný ve školním roce 2015/2016
13. Úvazky pedagogických pracovníků pro školní rok 2015/2016
14. Kniha úrazů
15. Záznamy o úrazech dětí a žáků od školního roku 2015/2016
16. Dokumentaci BOZ (vnitřní směrnice, kontroly, revize TV atp.)
17. Personální dokumentace – doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání a DVPP všech pedagogických
pracovníků
18. Školní matrika základní i mateřské školy (elektronická forma nebo listinná – evidenční list dítěte v MŠ,
třídní výkazy, katalogové listy)
19. Dokumentace související se školním poradenstvím (s důrazem na péči o žáky se SVP a žáky mimořádně
nadané) a prevencí sociálně patologických jevů (informovanost rodičů)
20. Výsledky školy v mezinárodních a národních šetřeních (pokud byla prováděna) za poslední 3 roky
21. Plán práce na školní rok 2014/2015 a 2015/2016 (především plán DVPP, minimální preventivní program)
22. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – tištěná podoba
23. Zápisy z jednání metodického sdružení (pokud jsou ve škole ustaveny)
24. Zápisy z jednání školské rady (pokud jsou k dispozici), popř. dokumentace vztahující se ke spolupráci s
dalšími partnery
25. Dokumentace samosprávného orgánu žáků pokud je ustaven (např. žákovská samospráva)
26. Dokumentace o projektech, grantech (pokud je škola zapojena)
27. Schválení výjimky z počtu dětí v MŠ
28. Přehled docházky dětí vedený ve školním roce 2015/2016
29. S 1-01 Výkaz o mateřské škole podle stavu k 30. 9. 2015
30. Doklady o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vedené ve školním roce 2014/2015 (žádosti, rozhodnutí,
dohody)
31. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
32. Záznamy o dětech
33. Třídní knihy školního roku 2015/2016 – vedena v elektronické podobě
34. Vnitřní normy MŠ (školní řád, režim dne, týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti PP, pracovní náplně,
pracovní úvazky atd.)
35. Hospitace
36. Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání, kritéria pro přijímání dětí
37. Dokumentace související s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami – pokud jsou v MŠ evidovány
38. Účetní závěrka za kalendářní rok 2015 - zpracovaná k 31. 12. (zejména výkaz zisku a ztráty a příloha)
39. Statistický výkaz Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v
regionálním školství za 1. – 4. čtvrtletí roku 2015
40. Celkový rozpočet školy na rok 2015 od zřizovatele
41. Přehledy čerpání jednotlivých dotací poskytnutých škole ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů v roce
2013 (se zaměřením zejména na ICT, učební pomůcky, školení a vzdělávání a z toho DVPP)
42. Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2015
43. Zkrácená hlavní kniha 2015
44. Písemné rozhodnutí o investičních výdajích ze SR, od zřizovatele, z rezervního fondu
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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 2014/2015:
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2015/2016:
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2016/2017:

Počet
0
0
0

Počet odvolání
0
0
0
5
7
9

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 nenavštěvovali školu žáci s IVP a děti s výukovými potížemi.
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 ve spolupráci s
Agenturou Kaštánky. Výtvarnou dílnu vedla paní učitelka Miroslava Kemzová. Škola dále
nabízela keramiku pod vedením p. uč. Jany Ševčíkové. Tyto kroužky navštěvovaly i děti z
MŠ.
Osvědčily se i kulturní akce a hudebně vzdělávací pořady, které vhodně doplnily literární
a hudební výuku.
Dvakrát během roku byl proveden sběr papíru.
Pro veřejnost a seniory žáci nacvičily pásmo básniček a písniček v rámci předvánočního
vystoupení.
V ZŠ i MŠ proběhly již tradiční „Vánoční dílničky“, kde si mohli žáci společně s rodiči
vyrobit malé dárečky.
Škola také zajistila žákům plavecký výcvik v bazénu ve Vyškově a kurz dopravní
výchovy na zrekonstruovaném dopravním hřišti ve Vyškově.
Na začátku června žáci vystupovali v KD Heršpice při příležitosti „Setkání heršpických
rodáků“.
Další veřejné vystoupení proběhlo v červnu „Loučení se čtvrťáky a pasování prvňáků“.
Výchovné a vzdělávací úkoly dané plánem práce byly průběžně plněny. Všichni žáci
dodržovali školní řád.
Dobrá byla spolupráce školy s rodiči v informovanosti o prospěchu a chování jejich dětí.
Třídní schůzky proběhly 4 × v roce, osvědčily se i individuální pohovory s rodiči.
Vyučující dbali na výchovu správných kulturních, hygienických i sociálních návyků,
sledovali chování žáků k dospělým i vzájemně mezi sebou.
Škola vyučovala podle programu „Naše škola“ – ŠVP pro základní vzdělávání a nebyla
zapojena do národních ani mezinárodních programů.
O aktuálních událostech proběhlých i budoucích škola pravidelně informuje veřejnost na
informační nástěnce na návsi vedle autobusové zastávky a také na www.zsherspice.cz.
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Spolupráce s Centrem Ententyky úspěšně pokračovala i v tomto roce. Například pečení
cukroví v předvánočním období. Tato spolupráce byla završena v červnu, kdy jsme na obecní
zahradě pasovali předškoláky na prvňáky a zároveň se rozloučili se žáky 4. ročníku.
Škola má 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 2015 – 2016 viz. příloha č. 1
Kroužky při ZŠ
Název kroužku

Počet kroužků

Počet žáků

Výtvarná dílna

1

10

Keramika

1

12

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
1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)
a) počty
fyzický počet

kvalifikace, specializace

dosažené vzdělání

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

výchovný poradce
školní metodik prevence

0

b) věková struktura
do 35let

35 – 50 let

výchovný poradce
školní metodik prevence
školní psycholog
školní speciální pedagog
c) další vzdělávání poradenských pracovníků
školní metodik prevence: Ne
9

50 let – důch. věk/z toho důchodci

2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách
a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne JmKÚ)
 Příspěvková organizace nečerpá

3. Individuální integrace
Typ postižení

Ročník

Počet žáků
0
0

Ročník

Počet žáků
0
0

celkem
4. Skupinová integrace
Typ postižení
celkem

Přílohy:
- seznam školních aktivit ve školním roce 2015 -2016
V Heršpicích, dne 3.10.2016
podpis a razítko ředitelky školy
Bc. Jana Tesaříková
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Příloha č.1
Seznam školních aktivit ve školním roce 2015 – 2016
Celoroční a dlouhodobé projekty
Ovoce do škol 1.9.2015 – 30.6.2016
Díky zapojení do tohoto projektu dostávají žáci pravidelně dotovanou zeleninu a ovoce.
Zdravé zuby 1.9.2015 – 30.6.2016
V tomto projektu se škola zaměřuje na to, aby si žáci začali uvědomovat jak důležité je
pečovat o své zdraví. V tomto projektu se konkrétně jednalo o péči o chrup, kde se děti
seznámily s Hurvínkem a Máničkou a Taťuldou v krátkém tematickém příběhu. Pomocí
interaktivní tabule si zábavnou formou upevnily a procvičily znalosti péče o chrup. Také
obdržely dárkový balíček, jehož obsahem byly žvýkačky bez sacharidů, zubní kartáček a také
vhodná dětská pasta.
Program recyklací spotřebního materiálu společnosti HP - od 12.9.2012
Zapojením do tohoto projektu škola začala třídit odpad, vést žáky k enviromentální výchově.
Máme zaveden i sběr baterií. Dva papírové kontejnery jsou umístěny u vchodu do školy a do
školky, máme k dispozici dva červené kontejnery na odevzdávání drobných elektrospotřebičů.
Jsme schopni zajistit i odvoz větších elektrických zařízení a spotřebičů jako například televizí,
lednic a podobných zařízení, která se nevejdou do kontejnerů.
Září
Slavnostní zahájení školního roku
Říjen
Plavecký výcvik
Sběr papíru
Listopad
Pečení cukroví v KD Heršpice
Účast na vánočním jarmarku
Prosinec
Mikulášská nadílka
Vánoční vystoupení pro seniory a veřejnost v KD Heršpice
Vánoční dílničky s rodiči v ZŠ a MŠ Heršpice
Leden
Zápis do 1. ročníku
Návštěva předškoláků v ZŠ
Výuka první pomoci
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Únor
Výchovně vzdělávací pořad v mobilním planetáriu
Tibetské misky (muzikoterapie)
Březen
Cirkusové představení Variete Carneval
Duben
Noc s Andersenem
Květen
Besídka ke Dni matek
Sběr papíru
Červen
Setkání heršpických rodáků – vystoupení v KD
Dudáci - hudební vystoupení
Společné fotografování
Celodenní výlet do ZOO Lešná Zlín
Divadelní představení Hradec Králové
Loučení se školáky na obecní zahradě
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