Mateřská škola a Základní škola Ostopovice,
okres Brno-venkov, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ŠKOLNÍ ROK
2010/2011

Přelomový rok – rok stavby, učení a těšení se na nové prostory v naší škole
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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Část I.
Základní charakteristika školy
a) Název školy, adresa: Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okr. Brno-venkov,
příspěvková organizace, Školní 18, 664 49 Ostopovice
ve školním roce 2010/2011 dočasné sídlo ZŠ v ZŠ Sváţná, Sváţná 9, Brno
Zřizovatel školy: Obec Ostopovice, U Kaple 5, ostopovice 664 49
Ředitel školy – jméno, příjmení: Mgr. Petr Juráček
Všechny druhy a typy škol, školských zařízení, které škola sdruţuje:
základní škola, školní druţina, mateřská škola, školní jídelna
b) telefon:
547
211
www.zsostopovice.cz

325,

mobil:

731 485 909,

e-mail:

reditel@zsostopovice.cz,

Školní rok
2010/2011

Počet tříd

Počet
ročníků

Počet ţáků

Průměrný
počet ţáků na
třídu

Málotřídní
ZŠ

4

5

59 + 1 v
zahraničí

15

c) Celkový počet ţáků v 1. ročníku:
14 + 1 v zahraničí
d) Školská rada
funguje na naší škole od roku 2005 dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb.
Je šestičlenná, pracuje ve sloţení: MgA. Barbora Opršálová – předsedkyně, Hana
Řehořková,
MgA. Jan Symon, Mgr. Lenka Lebedová, Ivana Bláhová, Mgr. Silvie Páčová.
e)

Zvolený vzdělávací program

Název zvoleného
vzdělávacího
programu
Základní škola
ŠVP

Číslo jednací

V ročníku

16847/96-2
Škola pro ţivot – tvořivá
škola pro radost

4.–5.
1.–3.

Nabídli jsme zájmové útvary – krouţek hry na flétnu, sportovní krouţek a chovatelský
krouţek, náboţenství, angličtinu, které navštěvovali nejen ţáci naší ZŠ.
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f)

Školní jídelna
Od 1. 9. 2010 se stravovali ţáci ZŠ na ZŠ Sváţná.

g) ŠD, která je součástí základní školy
ŠD
Celkem

Počet oddělení
ŠD
l

Počet dětí v ŠD Počet vychovatelů
ŠD
25
fyz. 2 / přepoč. 0,8

Školní druţina probíhala v budově ZŠ Sváţná, v odpoledních hodinách v jídelně ZŠ v
Ostopovicích.
Zeměstnanci ŠD:
Mgr. Miluše Nehybková
Mgr. Jitka Fialová

Část II.
Údaje o pracovnících školy
uváděn fyzický počet/přepočtený počet
k 30. 9. 2010
1. Odborná a pedagogická způsobilost dle zákona č. 563/2004 Sb.
Celkový počet pedagogických
pracovníků na 1. st. ZŠ
Z toho odborně a ped.
způsobilých

5/4,4

100 %

3/3

68 %

2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce
2010/2011
0
nastoupili na školu:
3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce
2010/2011
0
nastoupili na školu:
4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce
2010/2011
1
odešli ze školy:
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5. Nepedagogičtí pracovníci – počet: 1/1
Zaměstnanci:
Věra Kubíčková, školnice
6. Věkové sloţení pedagogických pracovníků
Učitelé
Věk
do 35 let

Muţi

Ţeny

1

2

35–50 let

2

nad 50 let
Celkem

1
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Pedagogové školy:
Mgr. Jitka Fialová, učitelka
Mgr. Petr Juráček, ředitel školy, třídní 4. a 5. ročníku
Mgr. Jaroslava Knotková, třídní v 2. ročníku
Mgr. Michaela Lászlová, třídní 1. ročníku
Mgr. Petra Turečková, třídní 3. ročníku
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání bylo zaměřeno na oblast anglického jazyka a činnostního učení, oblast
prevence, EVVO. K samostudiu slouţily odebírané časopisy (Rodina a škola, Komenský,
Učitelské noviny, Řízení školy, Creative Amos, Bedrník, Ekologické listy JMK) a odborná
literatura učitelské knihovny školy.
Počet
zúčastněných

Typ kurzu
Právo ve škole

1

TŠ – činnostní učení ve výuce matematiky 4. a 5. roč.

1

Platové předpisy ve školství

1

Funkční studium – ředitel

1

Tvorba regionálních učebnic

1

Modulový seminář k EVVO pro pedagogy

5

ICT – Microsoft Office

6

Model CAF

3

Systematická školní konstelace

1

Dítě s ADHD

1

Barevný rok – EVVO

2

Celkem

23
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8. Školní asistent
Romský asistent:

0

Jiný asistent (pedagogický, osobní):

1

Ve školním roce 2010/2011 pracoval ve 4. ročníku asistent pedagoga, který byl doporučen
PPP Brno a schválen Jihomoravským krajským úřadem. Pedagog asistenta byl ulehčením
třídnímu učiteli.

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

Počet ţáků

Prospělo s
vyznamenání
m
14
9
14
18
1

Prospěl
o

Neprospěl
o

1.
14
0
0
2.
9
0
0
3.
14
0
0
4.
20
2
0
5.
2
1
0
Celkem za 1.
59
56
3
0
stupeň
Nikdo z ţáků nebude klasifikován v náhradním termínu do 30. září 2011.

Opakují
0
0
0
0
0
0

2. Sníţený stupeň z chování
Stupeň
chování
2
3

Počet

Procento

0
0

0
0

3. Celkový počet neomluvených hodin ve škole: 0, průměr na jednoho ţáka: 0
4. Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných (ve znění vyhl. 73/2005 Sb., § 12–14):

0

5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu
1 ţákyně se hlásila na gymnázium, neuspěla.
6. Umístění ţáků 5. ročníku
1 ţák přešel na spádovou školu – ZŠ Elišky Přemyslovny, Brno, 1 ţákyně na ZŠ Vedlejší,
Brno.
6

7. Přestupy ţáků mezi ZŠ
V průběhu roku neodešel ţádný ţák.

Část IV.
Hodnocení ZŠ nebo jejích součástí
1. Česká školní inspekce
Nebyla provedena kontrola.
2. Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:
Veřejnosprávní kontrola provedená v MŠ a ZŠ Ostopovice, p. o.
Kontrolu provedl: Obec Ostopovice
Předmět kontroly: čerpání dotace na projekt moderním hodnocením školy a ţáků ke
kvalitnější výuce na ZŠ Ostopovice
Zjištěné chyby a nedostatky: Kontrolou nebyly zjištěny závaţné chyby a nedostatky.
Provedená opatření na základě zjištění: oprava interních dokladů – podpisy, případné
proplácení stravy bude doplněno prezenční listinou a zápisem z porady.

Část V.
Rozhodnutí ředitele
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle § 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 odloţení povinné
školní docházky
o přijetí k základnímu vzdělávání
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Počet
1

Počet odvolání
0

0

0

15

0

Část VI.
Průběh školního roku
1. Vize školy
Otevřená škola
Naše organizace se snaţí o maximální otevřenost vůči svému okolí. Díky tomu získáváme
spoustu podnětů, spolupráce a pomoci. Rozšiřujeme si tak pomyslné obzory, čehoţ můţeme
vyuţít nejen ve výuce, ale i v dalším směrování školy. Díky tomu můţe naše škola poskytovat
nadstandardní zázemí pro mnohé i mimoškolní aktivity – krouţky, setkávání různých
organizací, společné akce s obcí a dalšími spolky, pronájem prostor pro výchovu a vzdělání i
dospělých.
2. Výchovně-vzdělávací cíle
Hlavními cíli výchovně-vzdělávacího procesu je důraz na praktičnost a uvědomování si
zodpovědnosti vůči svému okolí, přírodě.
Mottem našeho školního vzdělávacího programu je „Škola pro ţivot“. Nedílnou součástí výuky
byly proto praktické činnostní aktivity, které vedou ke všeobecnému rozvoji ţáků s důrazem na
vnímání přírody a její ochranu. Kvůli provizornímu zázemí jsme se museli naučit vyuţívat i
maličkosti ke zpestření a zkvalitnění výuky. Tato zkušenost je jistě zajímavá pro pedagogy
školy s ohledem na stěhování do nových prostor v Ostopovicích a moţnosti začít školu
vybavovat a tvořit nově s ohledem na nabyté zkušenosti.
3. Akce školy – zapojení se do aktivit, sběry, projekty soutěţe
V rámci vyučování byly připraveny akce, které výuku doplňovaly, případně naplňovaly. Systém
těch akcí je promyšleny a dlouhodobě plánovaný. Za kaţdou aktivitou vidíme jednotný cíl –
zkvalitnění výuky a přiblíţení probírané látky dětem.
Název akce
VV soutěţe „Záţitky z prázdnin“ a „Dva světy
– svět nad zemí, svět pod zemí“
Cirkusová škola
Eko znaky měst – výroba znaku obce
z odpadového materiálu
Drakiáda
Amavet – dopravní výchova
Bijásek – Zdeněk Smetana
Ţivá vlajka
Návštěva Mikuláše
Předvánoční jarmark
Předvánoční turnaj ve florbale na ZŠ Elišky
Přemyslovny
Kino Sammyho dobrodruţství
Projekt Lada
Rozsvícení vánočního stromu
Černobílé štěstí
Na kameni kámen – VP Lipka,
Lyţování v Olešnici
Bruslení u Olympie

Určeno třídám
1. a 4.
4. a 5.
1.5.
1.5.
1.–5.
1.3.
1.5.
1.5.
1.5., veřejnost
4. a 5.
1.5.
1.5.
1.5.
1.5.
3. – 5.
1.5.
1.5.
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Není pozdě
Haiti – adopce na dálku
Masopustní průvod
Dopravní hřiště – Luţánky
Vynášení Morany
Výsadba vrbiček
Zvířátka dědečka Šmofouse
Jak se peče chléb
Akce Smajlík – Policie ČR
Den Země  Velikonoční jarmark
Bosonoţský běh
Přírodověda v přírodě aneb Po stopách
Hitlerovy dálnice
Den matek
Výlet do Prahy
Škola v přírodě RS Prudká
Poznáváme Brno
Bowling
ZOO Brno
Cyklovýlet a výlet na Přehradu
Zahradní slavnost

4. a 5.
1.5.
1.5.
2.5.
1.5.
4. a 5.
1.3.
2.
4. a 5.
1.5.
1.5.
3.5.
1.5.
3.5.
1.5.
2. a 3.
4. a 5.
1.5.
1.5.
1.5.

V průběhu roku probíhaly sběrové soutěţe. Společně jsme sbírali papír, šípky, vršky od PET
lahví, pomerančovou kůru, hliník. Papíru jsme vytřídili necelých 6 tun.
Zapojení do celorepublikových akcí: Jeden svět na školách, Zdravé zuby, Eko-Kom,
Testování SCIO, Ovoce do škol, Recyklohraní, M.R.K.E.V.
Sportovní úspěchy:
Bosonoţský běh – účast čtyř škol, získali jsme čtyři první, jedno druhé a pět třetích míst
Vánoční turnaj ve florbalu – 1. místo
4. Krouţky
V průběhu školního roku se naši ţáci mohli zapojit do několika krouţků. Další moţností byly
doplňkové aktivity školy, kam se zapojovali buď všichni ţáci, nebo jen zájemci – viz akce
školy.
Vedení školy spolupracuje s vedoucími krouţků a řeší napojování nabytých vědomostí a
dovedností v povinné i zájmové činnosti.
5. Hodnocení jednotlivých ročníků
1. ročník
Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo 1. ročník 14 dětí – 8 chlapců a 6 děvčat. Do školy
nastoupily v poněkud neobvyklých podmínkách, protoţe hned od začátku své školní docházky
si musely zvykat na pravidelné dojíţdění autobusem na ZŠ Sváţná. Tuto komplikovanou
situaci zvládly bez problémů a cestou se chovaly vţdy vzorně.
Jako kaţdý prvňáček se děti musely naučit číst, psát a počítat a začaly se jim rozšiřovat
obzory světa, který je obklopoval.
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V českém jazyce, který měly 10 hodin týdně, se nejprve učily hledat písmenka poslechem,
potom se je postupně učily číst a pak teprve psát. Do konce školního roku zvládly všechny děti
číst pohádky a příběhy nejen ve Slabikáři. Tak mohly být na Zahradní slavnosti 22. 6.
pasovány na čtenáře.
I v matematice se musely nejprve naučit jednotlivé číslice poznávat, psát je a od jednoduchých
příkladů dojít aţ k těm sloţitějším. V červnu uţ uměl kaţdý krásně počítat do 20 a nic je
nemohlo překvapit.
V prvouce poznávaly okolí své školy, učily se o svém bydlišti a rodině a začaly objevovat
přírodu kolem sebe.
Kromě výše zmíněných předmětů měly ještě tělocvik, výtvarnou výchovu, hudební výchovu a
pracovní činnosti, kde vyráběly, malovaly, zpívaly, cvičily a učily se novým dovednostem.
I kdyţ se dětem během školního roku změnila třídní učitelka, zvládly učivo první třídy na
výbornou.
První třída však není jen o učivu, ale také o kolektivu. Denně se scházely v jedné třídě a trávily
spolu celé dopoledne. A tak se postupně učily být k sobě navzájem ohleduplní, přátelští, učily
se vycházet si vstříc. Musely se naučit chovat podle pravidel, poznávaly ţe vyučovací hodina
není totéţ co přestávka.
Mohu zkonstatovat, ţe všechny nástrahy a obtíţe spojené s navštěvováním prvního ročníku
základní školy zvládly děti excelentně, a proto se na ně těšíme v příštím školním roce.
třídní učitelka Anna Mošťková
2. ročník
Jaká byla 2. třída?
Přece naše… osm správných rytířů s jednou šikovnou princeznou…
Celý rok se ţáčci pilně snaţili a podle svých moţností dosahovali těch nejlepších výsledků.
V rodném jazyce jsme měli asi nejvíce práce a námahy. Především jsme museli zvládnout
plynulejší čtení s porozuměním textu. Byla to věc vskutku nelehká, leč píle vynaloţená nejen
ve škole, ale i za výrazné spolupráce starostlivých rodičů doma, brzy přinesla kýţené ovoce.
Psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, dokonce ani spodoba hlásek ţáčkům nečinila
velké potíţe. Hold cvičení dělá mistra.
Na přírodovědný předmět matematika se děti vyloţeně těšily. Bravurně zvládají počítání do
100, násobilku a hravě jiţ narýsují třeba dům.
Leč neusněme na vavřínech, opakování je matkou moudrosti.
I v ostatních předmětech se práce pěkně dařila. V kaţdém ročním období děti hravou formou
poznávaly a objevovaly další a další zákonitosti přírody, uvědomovaly si význam její ochrany i
krásu, ze které mohou čerpat energii. Toto vše také krásně výtvarně pojaly a ztvárnily.
Nakonec jsme si ještě pěkně zazpívali a zatančili si k tomu třeba mazurku.
Musím ještě zmínit pěkné chování k sobě navzájem. Ţe se děti občas pošťuchují a malinko
zlobí, je normální, jsou to přece děti a ne roboti, ale během celého roku se třída opravdu hezky
stmelila. Při jakékoli skutečné potřebě čehokoli si děti samy navzájem poradily, pomáhaly a
byly si dobrými kamarády. To vše se zúročilo na škole v přírodě, kde jsme si to všichni krásně
uţili.
A teď řekněte… nejsou prostě ÚŢASNÍ?
třídní učitelka Jaroslava Knotková
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3. ročník
Školní rok u třeťáčků
Copak jsme se naučili,
při té celoroční píli?
Be, fe , le, me, pe, se, ve, ze
z lehka do mozečků leze.
Za to paní násobilka,
prý je lehká jako pírka.
Sedmi, osmi, zlobila nás,
v zimě, kdyţ na okna mráz
namaloval kytičky,
my pak jako včeličky,
skoro všechno dohnali,
násobilce nandali.
Angličtina, ţádné šprýmy,
nejdou zatím skládat rýmy.
Ej, bí, sí, dý,
jde to z tuha,
rainbow – aha, to je duha!
V prvouce, to je jiná,
Půda? Uţ víme, ţe ne hlína.
Zvíře, to je ţivočich,
savec pes má skvělý čich.
V tělocviku plavání,
dávno není plácání.
Čtení , psaní, to je sranda,
uţ to není ţádná hanba.
Malování, vytváření
učily nás vyjádření,
za pomocí barviček,
nasbíráno jedniček.
Rok uţ máme za námi,
byl rychlý jak tsunami.
Ve čtvrté se setkáme,
ani tam to nevzdáme.
třídní učitelka Petra Turečková

Jak se ţije…. třeťákům na Sváţné
Na Sváţné je mi dobře. Je tam ale kopec, a kdyţ je mínus, tak je náledí, a to je na úraz. (M.
Krejčíř)
Je to velká škola, takţe se někdy ztratím, ale jen někdy. (K. Růţička)
Jinak je to tu hezké. (T. Spiřík)
Je dobré, ţe se dá vybrat ze dvou jídel. (K. Klementová)
Kaţdý den se těším na oběd. (D. Dočkal)
Vaří tu dobře. Nelíbí se mi naše tabule, ale máme nejhezčí třídu. Líbí se mi planety, které
máme na stropě.( A. Oškrdová )
Máme tady šnečky. (T. Spiřík)
Na Sváţné mi vadí, ţe nemůţeme o velké přestávce ven. ( R. Číţková)
Kdyţ nestihnu autobus, musím se vrátit domů a musím počkat na mámu nebo tátu. V tom
případě je lepší škola v Ostopovicích. Musím si tedy počkat ještě půl roku. Uţ se nemůţu
dočkat. (J. Řehořka)
Škoda, ţe uţ budu chodit do Ostopovic jen dva roky. (T. Spiřík)
(Ostopovický zpravodaj 1/2011)
4. a 5. ročník
V tomto školním roce, i kdyţ probíhal trochu netradičně z důvodu rekonstrukce, naše třída
zaţila mnohé zajímavé a netradiční. Probíhala tak nejen klasická výuka v lavicích, ale
navštěvovali jsme různé výstavy, zajímavá místa a dělali, co běţně do školy nepatří. Smyslem
všech doplňkových aktivit je větší vtaţení ţáků do problematiky a ţivota ve škole, silnější
proţití nové látky. Ţáci 4. a 5. ročníku také zakoušejí, co je to být nejstaršími ve škole se všemi
důsledky (více zajímavých akcí, větší zodpovědnost, pomoc mladším…).
třídní učitel Petr Juráček
Výlet do Prahy
29. 6. jsem byl se školou v Praze. Nejdřív jsme jeli od nádraţí z Brna pendolínem. V Praze
jsme chodli a prohlíţeli vzácné věci a stavby. O nejvzácnějších místech Prahy jsme měli
připravené referáty. Občas jsme se zastavili a něco si dali. Ale také jsme například šli na
rozhlednu a jeli jsme lanovkou a metrem.
Jan Košťál
Přírodověda v přírodě
Tuto akci jsme absolvovali 10. 5. 2011 a také 9. 5. v Ostopovicích. Povídali jsme si o druhé
světové válce, o Hitlerově dálnici, o Hitlerovi a o naší nové škole.
Prohlídka nové školy a školky – začala se stavět v říjnu 2010 a bude hotova v srpnu 2011.
Bude velká, krásná a hlavně naše.
Dálnice – měla vést z Vídně do Vroclavi (kolem Ostopovic), nebyla však dokončena. Němci
začali prohrávat válku, proto nebyly peníze.
Hitler – je to největší zločinec v dějinách lidstva.
7.50 byl sraz u školy. V 8 hodin jsme se šli podívat na zahradu nové školy. Kdyţ jsme přišli do
ŠD, tak jsme se dívali na fotky. Měl k nám přijít pán, který má mít uniformu vojáka z dob války.
Poté jsme ve skupinkách udělali plakát o nových informacích. V 10 jsme šli po stopách
Hitlerovy dálnice, která měla vést Ostopovicemi. V 11 jsme se zastavili u mostu a tam jsme
sbírali odpadky. Ve 12 jsme šli k rybníčku Šelše a tam jsme vyplňovali pracovní listy a lovili
pulce. V 13.30 jsme se vrátili do školy.
Bára Fantová, Adélka Kopečková
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Adopce na dálku – Haiti
Milí spoluobčané, naše škola se rozhodla, ţe bychom si mohli adoptovat nějaké dítě z Haiti,
kterému bychom zajistili docházku do školy, čistou a pitnou vodu, potraviny, školní pomůcky,
uniformu atd. Jelikoţ jsme se nemohli dohodnout, zda adoptujeme holku, nebo kluka, tak jsme
poţádali o výběr slečnu Irenu Klimkovou. Tato rozhodla, ţe si adoptujeme holku. Slečna Irena,
která na Haiti ţila skoro rok, nám udělala přednášku. Peníze na Haiťanku bychom chtěli získat
prodejem panenek, příspěvky na akcích nebo přímo zasláním na školní účet – 181 800
516/0300. Určitě děláme dobrou věc, tak neváhejte a přidejte se k nám.
Natálka Hanušová, 5. ročník
6. Hodnocení školních plánů
Hodnocení dopravní výchovy
Dopravní výchova (DV) je nedílnou součástí plánování akcí kaţdého nového školního roku.
Prolíná se jak s plánem EVVO, tak je zároveň součástí našeho projektu Na zelenou.
DV má za cíl zvýšení dopravní gramotnosti ţáků ZŠ Ostopovice. Děti si musí uvědomit
potřebu těchto poznatků a především je musí umět pouţívat v praxi. Coţ znamená chovat se
bezpečně a uvědoměle, zodpovědně a opatrně nejen jako chodec, ale např. při jízdě na kole,
koloběţce či v jakémkoli jiném dopravním prostředku.
V rámci DV se nám podařilo zrealizovat několik akcí a činností, často přímo za podpory
Dopravní policie Brno a PČR, coţ je hlavně s ohledem na děti bráno velmi pozitivně a s větší
váhou.
Teoretické znalosti jsou uplatněny v praktických situacích. Děti si tak více uvědomí a zároveň
upevní svoje nabyté znalosti. Velkou předností je výuka přímo na dopravních hřištích, kterou
bychom chtěli umoţnit i dětem v 1. třídě a také ji realizovat alespoň dvakrát ročně.
Náš cíl, zvýšení dopravní gramotnosti ţáků, se nám z větší části podařil, coţ děti ukázaly
právě při simulaci běţného provozu na dopravním hřišti v Luţánkách.
Nedostatky bych viděla v pravidelné teoretické osvětě v jednotlivých třídách, která bude
systematicky koncipována od nejzáklanějších znalostí a návyků pro ty nejmladší děti aţ po
sloţitější situace u těch starších dětí, samozřejmě s přihlédnutím k jejich věku, schopnostem a
moţnostem.
Toto naše snaţení můţeme zhodnotit na konci v rámci např. soutěţe DV.
Jaroslava Knotková
Hodnocení EVVO
Školní plán ekologické výchovy a vzdělávání je nedílnou součástí plánování akcí kaţdého
nového školního roku. Při tvorbě tohoto dokumentu se snaţíme o co nejuţší provázanost
s plánem EVVO v naší MŠ, o jeho systematičnost, návaznost na plán EVVO z předchozího
roku, o jeho inovaci a v neposlední řadě o jeho realizovatelnost.
Cílem akcí, které jsou jeho součástí, je podpořit v dětech uvědomění si důleţitosti ochrany
ţivotního prostředí, přijmout aktivity a činnosti s tímto spojené jako normativ chování, který si
odnesou do ţivota, a podpořit v nich lásku k místu, ve kterém ţijí.
Tímto způsobem se snaţíme o to, aby ţáci získali a neustále si upevňovali vztah k celé
planetě a v budoucnu váţili kaţdý svůj krok, své jednání směřující k ochraně Země.
V tomto školním roce se nám podařilo v rámci výuky, ale i mimo ni, zrealizovat nemalé
mnoţství aktivit směřované k ekologicky laděnému výchovně-vzdělávacímu cíli. Naplánovali a
zrealizovali jsme několik akcí a projektových vyučování vztahujících se k naší obci, např.
Šelše, jak ji neznáme, Přírodověda v přírodě, jarmarky. Různé kouty naší vlasti jsme poznávali
v rámci školních výletů a školy v přírodě. Pro velký úspěch jsme jiţ poněkolikáte uspořádali
tradiční Bramboriádu, vynášení Morany a Masopustní veselici. I v rámci těchto jiţ známých a
tradičně realizovaných akcích jsme se snaţili o inovaci a větší propojení s výukou nejen
přírodovědných předmětů.
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I letos jsme vyuţili programové nábídky Lipky – Na kameni kámen a CVČ Luţánky – Zvířátka
dědečka Šmofouse, Jak se peče chléb.
I v tomto školním roce jsme pořádali pravidelné sběry druhotných surovin – papíru a hliníku,
sběr pomeračové kůry a šípků a v rámci programu Recyklohraní sběr baterií a vyřazených
elektrozařízení.
Sběr papíru byl zorganizován během školního roku pětkrát, za starý netříděný papír jsme
získali celkem 6 616 Kč.
Za velký úspěch povaţujeme začátek realizace projektu podpořený EU, MŠMT a JMK s
názvem Moderním hodnocením školy a ţaků ke kvalitnějši výuce na ZŠ Ostopovice. Projekt
má několik cílů – 1. komplexně vyhodnotit fungovaní školy a nastavit novou strategii (směr),
2. zkvalitnit výuku přírodovědných předmětů,
3. nastavit nový system hodnoceni ţaků (s ohledem na jejich reálné moţnosti, dovednosti).
Na realizaci tohoto projektu jsme získali poţadovanou částku 1 876 241 Kč .
Pravidelně zařazované aktivity a akce plánu EVVO jsou většinou ţáky pozitivně vnímány, rádi
pracují na jejich realizaci. Několik činností se v tomto školním roce nepodařilo, ať uţ to bylo
z důvodu dojíţdění mimo obec, nebo špatné koordinace těchto aktivit. Nebyla zajištěna
pravidelná zálivka vysázených vrbiček na hřišti Na Rybníčku v rámci projektu Není pozdě,
došlo tedy ke 100 % úhynu této výsadby. Vyučujícími nebyla pozitivně hodnocena VP Zvířátka
dědečka Šmofouse v CVČ Luţánky, ve třídách jsme netřídili kromě hliníku a papíru jiné druhy
odpadu.
V následujícím školním roce se také budeme snaţit o častější terénní výuku, ke které nás
vybízí nejen realizace projektu Moderním hodnocením školy, ale především zajímavosti naší
obce Ostopovice a jejího okolí.
Petra Turečková
Kulturní a sportovní aktivity
Školní plán kulturních a sportovních aktivit je nedílnou součástí plánování akcí kaţdého
nového školního roku. Při tomto plánování se snaţíme, aby některé akce byly provázány s
plánem v naší MŠ, aby byly obměňovány, inovovány a neopakovaly se z minulého školního
roku. Jiné akce naopak mají svou dobrou tradici a jejich obnova či inovace by byly na úkor
jejich kvality.
Cílem těchto akcí je podporovat zdravý ţivotní styl dětí, rozšiřovat jejich kulturně-výchovné
obzory a v neposlední řadě zapojit rodiče do dění ve škole a jejich spolupráce se školou.
Výše uvedený výčet aktivit svědčí o velmi bohaté a různorodé kulturní a sportovní činnosti naší
školy.
Mnoho kulturních akcí bylo pořádáno ve spolupráci s obecním úřadem v Ostopovicích.
Vyuţívali jsme také kulturních akcí organizovaných CVČ Luţánky a bosonoţským
ochotnickým divadelním souborem Křemílek.
Při některých sportovních kláních dosahovali naši ţáci vynikajících úspěchů: při florbalovém
turnaji získali putovní pohár, na Bosonoţském běhu stálo mnoho našich ţáků na stupních
vítězů. Nejen tam, kde naši ţáci uspěli, ale i na akcích, kde naši ţáci neobsadili přední místa,
panoval sportovní duch a hrálo se fair play.
Mnohé kulturní a sportovní akce byly velmi hojně navštěvovány rodiči, přáteli školy a občany
z Ostopovic.
Anna Mošťková
Minimální preventivní program
Výchova a vzdělávání našich dětí je velmi sloţitý proces, ovlivněný mnoha faktory naší
společnosti. Zneuţívání drog a jiné negativní patologické jevy se dotýkají i ţáků, kteří
navštěvují základní školu. Objevují se nové patologické jevy, např. kyberšikana. Z pohledu
nás, pedagogů, je důleţité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky,
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poskytnout ţákům co nejvíce informací o problematice všech sociálně patologických jevů
přiměřeně k jejich věku. Naše škola připravila a realizuje dlouhodobý program v oblasti
prevence sociálně patologických jevů, který je zaměřen na věkovou kategorii ţáků pro 1.
stupeň základní školy.
Cílem primární prevence je zabránit samotnému rozvoji a nárůstu sociálně neţádoucích jevů,
nebo je alespoň eliminovat. V letošním roce jsme navázali na program, který jsme si nastavili
v loňském roce. Jednalo se o poskytnutí větší informovanosti ţáků v oblasti sociálně
patologických jevů prostřednictvím širší nabídky preventivních programů a častějšího
zařazováním preventivních témat do výuky. Zvýšení pozornosti v oblasti mezilidských vztahů,
vytváření příznivého klimatu školy a jednotlivých tříd, podpoření vzájemného respektu a
partnerských vztahů mezi učitelem a ţákem, zlepšení týmové spolupráce, sebeúcty,
komunikačních dovedností, pocitu bezpečí. Prevence sociálně patologických jevů u ţáků
v působnosti naší školy je zaměřena především na předcházení rizikovým jevům v chování
ţáků, jako jsou drogové závislosti, alkoholismus, kouření, šikana, záškoláctví, virtuální drogy
(počítače, televize, video, internet) a další.
Preventivní program školy byl realizován na základě vypracovaného školního minimálního
preventivního programu a strategie prevence, která vychází z pokynů MŠMT ČR. Byl zaměřen
na prevenci různých projevů moţného rizikového chování dětí – drogové závislosti,
alkoholismus, kouření, vandalismus, šikana, kyberšikana, rasismus, xenofobie, virtuální drogy,
týrání a zneuţívání, záškoláctví, odstraňování hrubého chování ţáků, nekázně, nevhodného
chování vůči učitelům, zkvalitňování vztahů mezi ţáky.
Program realizoval tým učitelů ve spolupráci s vedením školy, odbornými lektory a
organizacemi a koordinovala jej školní metodička prevence. Program prolínal výchovnou i
výukovou sloţkou vzdělávání během celého školního roku v průběhu vyučování i mimo něj.
Základem prevence byly vyučovací hodiny, v nichţ byl při kaţdé příleţitosti prosazován
zdravý ţivotní styl. Pozornost preventivním tématům věnovali všichni vyučující. Ve výchově ke
zdraví v rámci přírodovědy, prvouky, formou her a diskusí v hodinách výtvarné výchovy i
tělesné výchovy ţáci nacvičovali komunikaci, učili se vyjadřovat svoje pocity, diskutovat,
prosazovat svůj názor, odmítat drogy, relaxovat, poznávat sami sebe i druhé lidi, rozeznávat
ţivotní hodnoty, bránit se manipulativnímu chování spoluţáků. Tento způsob práce přispíval
ke zlepšení sebepoznání, vztahů mezi ţáky i mezi ţáky a učiteli. Ţáci si ve svých třídách se
svými třídními učiteli stanovili na začátku roku pravidla chování, která se snaţili dodrţovat.
Byly uskutečněny naplánované akce, které byly zařazeny do minimálního preventivního
programu a jeţ splnily svůj účel. Jednalo se o jednorázové přednášky, besedy, akce
uskutečněné nejen ve škole, ale i v jiných organizacích. Vyuţívali jsme pestrou nabídku
z protidrogového centra pro drogové a jiné závislosti. Za velmi úspěšné a vydařené akce byly
pokládané programy například Kouření a alkohol, Popletené pohádky zaměřené na prevenci
návykových látek a Šikana, které na ţáky velmi zapůsobily. Ze školních besed byla zajímavá
přednáška na téma Kdyţ ve třídě není bezpečno, Řekni drogám NE! Rovněţ velký ohlas měl u
ţáků projekt Já a mé vztahy, v němţ budeme pokračovat i v příštím školním roce. Některé
aktivity se nám nepodařily vzhledem k jejich časové náročnosti realizovat v takovém rozsahu,
jak bylo původně plánováno. V tomto školním roce byla velmi slabá nabídka školních krouţků,
coţ bylo způsobené dojíţděním do jiné školy, neboť probíhala v tomto školním roce
rekonstrukce ostopovické školy.
V prostorách naší školy je umístěna nástěnka pro prevenci s telefonními čísly a adresami
odborných pracovišť, které mohou ţáci pouţít při řešení svého problému. Ve sborovně školy
mají k dispozici potřebné informace také učitelé. Schránka důvěry byla pravidelně vybírána,
nebyl zaznamenán ţádný velký problém.
V tomto školním roce jsme šetřili jeden případ šikanování mezi ţáky, a to v 1. ročníku, případy
agrese mezi spoluţáky a jeden případ nevhodného chování vůči učiteli. Přestupky jsme řešili
vţdy ve spolupráci s vedením školy, třídními učiteli a školní metodičkou. Při řešení přestupků
jsme dávali přednost vysvětlování, motivaci apod. před tresty a sníţenou známkou z chování.
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Prevence se postupně stává důleţitou sloţkou výchovně-vzdělávacího programu naší školy.
V příštím školním roce by bylo třeba se ještě více zaměřit kromě prevence v oblasti sociálně
patologických jevů zejména na oblast mezilidských vztahů mezi ţáky, věnovat zvýšenou
pozornost vytváření příznivého klimatu ve škole a rozšířit v naší škole dostatečnou nabídku
volnočasových aktivit pro ţáky, neboť právě trávení volného času v zájmových krouţcích školy
je velkým přínosem v oblasti prevence patologických jevů.
Jitka Fialová
7. Péče o talentované ţáky
Dle školního vzdělávacího programu škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání
ţáků. Pedagog musí reagovat na individuální potřeby všech ţáků dle svých moţností.
Talentované ţáky hlouběji zapojujeme do probírané látky (příprava výkladu, rozšiřující učivo,
samostatná práce, referáty a jiné). Nadaný ţák se nesmí v hodinách nudit a zároveň se musí
naučit respektovat slabší spoluţáky. Pedagogové školy indivuálně komunikují postup s rodiči
ţáků případně se obrací na pracovníky PPP.
8. Péče o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami
V naší škole je několik ţáků s diagnostikou SVP, a to v oblsati poruch učení i chování. Ve 4.
ročníku pracoval asistent pedagoga, který pomáhal zvládat ţáka s SPCH.
Ve všech případech pedagog spolupracuje s PPP, která ţáka diagnostikovala. Na základě
nálezu a doporučení probíhají konzultace s rodiči a je nastaven systém práce ţáka ve třídě. U
některých ţáků se jedná pouze o drobné odchylky – pomalejší diktování, kratší písemné práce
atd. U problematičtějších případů byly zpracovány individuální vzdělávací programy, které
nastavují práci pedagoga i ţáka. O všech podobných případech se snaţíme hovořit v rámci
třídy, aby ostatní spoluţáci pochopili problémy svých kamarádů a nevysmívali se jim.
9. Spolupráce v rámci organizace
Naše organizace zahrnuje MŠ i ZŠ. V průběhu tohoto roku bylo z důvodu rekonstrukce
problematické uspořádat více společných aktivit. Pozvali jsme však starší ţáky MŠ na
návštěvu na ZŠ Sváţná a společně navštívili rezervaci konikleců. Společný průběh měl i
masopust a další akce celoobecního charakteru.
Pedagogové MŠ i ZŠ společně plánují aktivity, kdy se ţáci i rodiče potkávají. Přibliţujeme tak
dětem svět školy, ţáci ZŠ se můţou zapojit a mladším dětem z MŠ pomáhat.
10. Vlastní hodnocení školy
Díky projektu Moderním hodnocením školy a ţáků ke kvalitnější výuce na ZŠ Ostopovice
proběhla v naší organizaci řízená SWOT analýza (zúčastnilo se cca 20 rodičů a všichni
zaměstnanci školy). Výsledky jsou pro vedení školy, ale i pro jednotlivé zaměstanance a
příznivce školy jasným ukazatelem, co škole chybí, a naopak v čem je dobrá. SWOT analýza
je dílčím výstupem celkové inovace evaluace školy, která se tvoří v rámci projektu.
11. Spolupráce s obcí a dalšími subjekty
Bez ostychu můţeme potvrdit, ţe náš zřizovatel se o nás pečlivě stará. Vedení obce aktivně
komunikuje s vedením školy i zaměstnanci. V rámci rekonstrukce proběhlo několik jednání o
potřebách organizace a připravovaném projektu. V průběhu stavby bylo vedení školy zváno na
kontrolní dny a další schůzky. Obec dostatečně finančně zajišťuje potřeby naší organizace.
Díky evropskému projektu Moderním hodnocením školy a ţáků ke kvalitnější výuce na ZŠ
Ostopovice vznikla funkce koordinátora komunitní spolupráce. Pedagog školy, který zároveň
pracuje v kulturní komisi i redakční radě Ostopovického zpravodaje, zajišťuje informovanost a
propojenost plánování aktivit.
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Škola i nadále spolupracuje s mnoha subjekty nejen při výuce , ale i doplňkových a
mimoškolních aktivitách.
ZŠ Sváţná – dočasné prostory ZŠ a plný servis včetně spolupráce.
ZŠ Labská – zajišťuje lekce plavání pro naše ţáky.
ZŠ Bosonohy – organizátor Bosonoţského běhu.
ZŠ Elišky Přemyslovny – organizátor Vánočního turnaje ve florbalu.
ZŠ Vedlejší – spolupráce na sladění ŠVP, moţnost náslechů našich pedagogů.
Policie ČR – spoupráce na preventivních programech a výuce.
EkoGymnázium – společná výsadba vrbiček na hřišti.
Pedagogická fakuta Masarykovy univerzity, Brno – výzkum (ţáci s narušenou komunikační
schopností).
Ostopovické organizace – Nad Šelší, o. s., Sokol Ostopovice, MC Ostopovice, Klub důchodců,
ČSCH Ostopovice, knihovna Ostopovice.
Další organizace – volnočasové centrum Tydlidum, Občanské sdruţení Svornost Bosonohy,
sdruţení Rezekvítek a Lipka, ZUŠ Střelice, Nadace Partnerství, SSŠ Brno, MÚ Šlapanice,
PPP Brno, SPC Novoměstská, CVČ Luţánky.
12. Komunitní plánování a spolupráce v rámci Ostopovic
Škola se snaţí o důrazné začlenění do ţivota v obci. Díky společnému a plánovanému
připravování akcí pedagogů s rodiči, širokou veřejností a obcí vznikají programy, které jsou
určeny všem. Škola se na nich nejenom prezentuje, ale zároveň naplňuje další rozměr své
činnosti – působit nejen na ţáky, ale i širčí veřejnost.
V rámci příprav vznikl nový infosystém, který propaguje společné akce. Díky evropskému
projektu pracuje koordinátor spolupráce, který propojuje plánování akcí společně s dalšími
subjekty v Ostopovicích tak, aby se vzájemně doplňovaly a nekonkurovaly si.
Jako příklady dobré praxe můţeme uvést projekt Adopce na dálku (přednáška pro veřejnost),
Sběr lékárniček pro krajany v Banátu, Předvánoční jarmark, Velikonoční jarmark, Oslava Dne
matek a jiné.
Ţáci a pedagogové přispívali články a obrázky do Ostopovického zpravodaje.
13. Prezentace a komunikace školy
Uvědomujeme si nutnost prezentace školy. V rámci organizace byl pověřen pedagog funkcí
PR školy – promyšlená prezentace a propagace školy. Vzniklo nové logo školy, nový
informační systém, ucelená propagace školy. Vedení školy vypracovalo manuál pro
zaměstnance školy – daná pravidla pro hladký chod organizace. Nově byly zavedeny společné
třídní schůzky pro všechny rodiče s prezentací informací a moţností diskuse.
Výsledky našeho snaţení vidíme jiţ nyní – několik ţáků ze sousedních obcí navštěvuje naši
školu. Chceme i nadále ukazovat, ţe naše škola je konkurenceschopná a svým způsobem i
vyjímečná. Díky nové budově v příštím školním roce získá škola i na atraktivitě i v této oblasti.
14. Získané granty
Škola dokončila projekt Ostopovicemi na zelenou, který byl mediálně prezentován v novinách i
regionální televizi. Náklady projektu 83 000 Kč pokryly výdaje na studii úprav rizikových míst
v dopravě, pořízení přístřešku pro kola, funkci koordinátora projektu, kancelářské potřeby.
Projekt financovala Nadace Partnerství.
Škola získala a započala evropský projekt Moderním hodnocením školy a ţáků ke kvalitnější
výuce na ZŠ Ostopovice v celkové výši 1 876 241 Kč, který je zaměřen na systém evaluace
školy modelem CAF, zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, vypracování plánu EVVO a
modernizaci hodnocení ţáků. Díky projektu škola získá nemalé finanční prostředky na
vybavení školy pomůckami a další zpestření výuky (exkurze, školení, hospitace…).
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15. Získávání dalších prostředků pro naši činnost
Škola se snaţí o získávání finančních prostředů i z jiných zdrojů. Díky sponzorům a
příznivcům školy můţeme realizovat aktivity, které by se jinak nemohly realizovat. Pořádáním
akcí získává škola prostředky od účastníků na drobné pomůcky a odměny ţáků.
16. Technické a prostředkové moţnosti
Škola v tomto školním roce řešila z důvodu rekonstrukce mnohé nedostatky. Je zřejmé, ţe
v příštích letech budeme muset vybavovat novou školu nábytkem a pomůckami, které nám
chybí. Bude probíhat rekonstrukce zahrady, na kterou jsme v průběhu jara a léta 2011 nechali
vypracovat projekt. Čeká nás kompletní vybavení počítačové učebny, zakoupení školních
pomůcek a jiné nemalé výdaje.

Část VIII
Poradenské sluţby v základní škole
Individuální integrace
Typ postiţení
sluchové
Specifické poruchy chování

Ročník
3.
4.

Počet ţáků
1
1
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Část IX.
Zhodnocení a závěr
Školní rok 2010–2011 se stal pro školu, ale i pro Ostopovice rokem přelomovým. Po dobu
tohoto období probíhala rozsáhlá rekonstrukce budovy MŠ a ZŠ přesahující 30 milonů korun.
Dle dochovaných záznamů se o této myšlence mluví bezmála 100 let.
V průběhu celého roku probíhal provoz ve škole jinak, neţ jsme byli dlouhá léta zvyklí.
MŠ musela být přesunuta do provizorních prostor staré budovy u silnice. Zde probíhalo
vzdělávání dvou tříd MŠ v celkovém počtu 56 ţáků. Obědy byly dováţeny z MŠ Plovdivská
v Novém Lískovci.
ZŠ se musela na rok přemístit do náhradních prostor v nedaleké ZŠ Sváţná v Novém
Lískovci. Díky domluvě zřizovatele a vedení Nového Lískovce ve spolupráci s vedením ZŠ
Sváţná jsme měli pronajato patro jednoho z pavilonů školy. Výuka probíhala v pěti třídách,
k dispozici jsme měli kabinety, sociální zařízení, tělocvičny, přednáškový sál a počítačovou
učebnu. Stravování bylo zajištěno v místní školní jídelně. Dovoz na ZŠ Sváţnou zajišťoval
kaţdý den soukromý dopravce. Provoz probíhal bez komplikací. Důkazem hladkého průběhu
je spokojenost dětí i rodičů – ţádné dítě nebylo z důvodu rekonstrukce a ztíţených podmínek
odhlášeno z naší organizace.
Ve školním roce probíhala výuka dle Školního vzdělávacího programu Škola pro ţivot – tvořivá
škola pro radost v 1.–4. ročníku. Ţáci 5. ročníku se učili dle programu Základní škola. Učivo
bylo probráno.
Ve výuce byl kladen důraz na praktičnost a názornost probírané látky. Snahou pedagogů je
udrţení rodinné a přátelské atmosféry, která má v dětech podporovat se učit a poznávat nové
věci. Nadále spolupracujeme s partnerskými školami – ZŠ Vedlejší a Elišky Přemyslovny, kam
odcházejí naši absolventi. Díky spojeným ročníkům a umístění tříd v jednom patře probíhala
výuka dle potřeb na chodbách, ve třídách i v nejbliţším okolí školy. Třídy se mohly propojovat,
starší ţáci připravovali vstupy o probírané látce mladším.
Díky navýšení počtu ţáků oproti minulému roku probíhalo vyučování ve všech ročnících
v hlavních předmětech odděleně. Naše škola je malotřídní – spojen 4. a 5. ročník.
Výuku jsme promyšleně doplňovali aktivitami, které prohlubovaly vědomosti i dovednosti ţáků.
Účastnili jsme se výstav, přednášek, navštívili jsme divadelní představení, kino. Zúčastnili
jsme se sportovních soutěţí ve florbalu a běhu. Pedagogové školy pořádali netradiční aktivity
(projektové dny a tématické výuky) – Přírodověda v přírodě, Ţivá vlajka, Koniklece a jiné.
Zapojili jsme se do projektu studentů Ekogymnázia z Bohunic.
Část aktivit jsme propojovali s fungováním školky. Ve společných akcích a návaznosti výchovy
vidíme velký potenciál nejen pro hladký přestup z MŠ do ZŠ. Soustavnou spoluprací se
snaţíme docílit stability a jednotnosti.
Hlavním posláním školního roku bylo úspěšné zvládnutí ztíţených podmínek bez dopadů na
kvalitu výuky. Pedagogové školy nemohli výuţívat zázemí Ostopovic jako přirozené učebny,
mohli jsme však více objevovat podmínky ve velkoměstě, coţ se projevilo ve výuce (poznání
fungování velké školy, sídliště, moţnost poznat jiné prostředí, nutná adaptace…).
Ve 4. ročníku pracoval asistent pedagoga. V průběhu roku jsme museli řešit odchod jednoho
pedagoga, konkurz na novou učitelku ZŠ. V hodinách výuky angličtiny působil rodilý mluvčí
z USA.
Přes tyto nové podmínky se podařilo zachovat mnoţství aktivit v rámci školy i Ostopovic
(kulturní vystoupení, zachovávání tradic, pořádání nových aktivit, zachování sběrů druhotných
surovin, spolupráce s příznivci školy a dalšími spolky).
Mezi hlavní akce školy patřilo zaloţení nové tradice Předvánočního jarmarku a oţivení
divadelní tradice v areálu nad Šelší, kde se hrálo divadlo naposledy před více neţ 50 lety.
Nadále jsme se snaţili otevřít školu veřejnosti a propojit aktivity školy s aktivitami dalších
organizací. V rámci komunitního plánování jsme úspěšně zahájili adopci na dálku – adoptovali
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jsme holčičku z Haiti, orgnizovali jsme sběr autolékárniček pro Banát, podíleli se na akcích
obce a mnohé školní akce otevřeli rodičům i dalším zájemcům.
V rámci prezentace školy jsme zlepšili fungování internetových stránek, přispívali do
Ostopovického zpravodaje, propagovali naše akce nejen v Ostopovicích. K nejdůleţitějším
akcím jsme vydávali tiskové zprávy, které byly zasílány regionálním i celostátním sdělovacím
prostředkům. Zlepšili a zefektivnili jsme infosystém v rámci školy – jednotný styl infolístečků
dětem a rodičům, prezentace informací na internetu, na vývěskách školy i obce, na kabelové
televizi i internetu obce.
Mezi velké úspěchy školního roku patří zdárné ukončení části projektu Ostopovicemi na
zelenou, které vypsalo Nadace Partnertsví. V rámci projektu se nám podařilo zmapovat
nejproblematičtější dopravní místa obce, byla vypracována studie úprav, byl vybudován
přístřešek pro kola a vznikl strategický dokument školy v oblasti dopravní výchovy – plán
školní mobility. Slavnostního ukončení projektu se zúčastnilo vedení obce a regionální televize
RTA.
Škola získala dotaci Jihomoravského kraje – Moderním hodnocením školy a ţáků ke
kvalitnější výuce na ZŠ Ostopovice, která je převáţně hrazena z grantu EU. V průběhu dvou
let se zaměříme na zkvalitnění a systematičnost výuky přírodovědných předmětů, úpravu
školního vzdělávacího programu, tvorbu strategického dokumentu environmentální výchovy,
nastavení nové strategie školy. V rámci projektu se budou pedagogové školy účastnit
seminářů a workshopů v oblasti environmentální výchovy, pouţívání ICT ve vyučování,
týmové spolupráce, evaluace školy, kritického myšlení, moderního hodnocení a dalších. Cílem
celého projektu bude celkové zlepšení a zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu naší
organizace. Celkové náklady na projekt dosáhnou necelých 2 milonů Kč.
Závěr školního roku byl ve znamení příprav na stěhování do nové budovy. V návaznosti na
zcela nové podmínky jsme začali spolupracovat s dodavatelskou firmou na změně loga a
celkovém PR školy. Na konci školního roku tak byl vytvořen nový vizuální styl organizace a
nastaven systém prezentace školy. bylo vytvořeno nové logo školy.
Díky evropskému grantu jsme uspořádali pro všechny zájemce SWOT analýzu školy – získání
zpětné vazby o naší organizaci od rodičů a pedagogů.
Školní rok 2010/2011 byl pro nás pestrý, ale i náročný. Mnoho věcí jsme nezvládli dle našich
potřeb a v mnoha věcech máme rezervy. Snaţíme se však, aby nás naše úspěchy
povzbuzovaly a nedostatky podněcovaly k jednotnému cíli – kvalitně vychovávat naši mládeţ.
Rád bych poděkoval všem zaměstnancům školy za nasazení a jednotu. Poděkování patří
našim dětem, jejich rodičům a dalším příznivcům školy.
Uvědomuji si velkou podporu zřizovatele v čele se starostou obce, kteří plně podporují
fungování a rozvoj naší organizace.
Mgr. Petr Juráček
ředitel školy
Projednáno pedagogickou radou dne 30. 8. 2011
Projednáno a schváleno školskou radou dne:
V Ostopovicích 30. 8. 2011
č. j. 346/2011
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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Část I.
Základní charakteristika mateřské školy
a) Název školy, sídlo:

Mateřská a Základní škola, Ostopovice, okr. Brno-venkov, p. o.
Školní 18, 664 49

b) Zřizovatel:

Obec Ostopovice

c) Ředitel školy: Mgr. Petr Juráček
Pusty 3
642 00 Brno

d) Vedoucí učitelka MŠ: Ivana Bláhová
tř. Kpt. Jaroše 39c
602 00 Brno

e) Telefon: ZŠ 547 211 325

MŠ 547 211 325

f) Kapacita školy: 60 dětí
g) E-mail: reditel@zsostopovice.cz
www. zsostopovice.cz

msostopovice@centrum.cz

h) Provoz MŠ: 6.30–16.00
ch)
i)

Provoz jednotlivých tříd: I. třída 7.00–16.00
Seznam sdruţení:

Počet
Školní rok tříd

Počet
dětí

2010/2011

tř.
standartní

2

28/28

II. třída 6.30–15.30

Při MŠ je zaloţeno Sdruţení přátel školy

Průměr.
počet
dětí
Počet

Počet dětí
zaměstnan
na jednu dětí na docházka dle zákona é
nezaměstnané
204/2005S
třídu
učitele v %
b.
matky
matky
4 hod./den
a na MD

20/23

10/12

Průměrná Počet dětí

72/83

1

1

38
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Část II.
Výsledky výchovy a vzdělání

a)
Zaměření mateřské školy:
Vzdělávání v MŠ uskutečňujeme dle ŠVP. Základní vzdělávací úkoly propojujeme do
přirozeného vzdělávacího procesu v TVP a libovolně kombinujeme tak, aby naše
pedagogické působení mělo výsledný efekt na celou osobnost dítěte. Děti motivujeme
k aktivnímu poznávání, tvoření a objevování nového, a to na základě proţitkového
učení.
Environmentální výchova je jednou z oblastí RVP, kterou do výchovně vzdělávacího
programu začleňujeme prioritně a jeţ se nám prolíná ve všech činnostech. Kaţdý měsíc
v rámci narozeninového dne hrají učitelky dětem pohádku s ekotematikou a mravním
ponaučením. Zařazujeme prvky environmentální výchovy, prvky ochrany a šetrnosti
k přírodě. Učíme děti dívat se kolem sebe, učíme je vše ţivé vnímat a tolerovat. U
předškoláků zařazujeme i programy, které děti seznamují i s přírodou a prostředím
vzdálenějším a exotickým (např. si obohacujeme program Watoto). Zapojujeme se do
ekologických programů pro učitelky a děti ve spolupráci se Zařízením pro
environmentální výchovu a vzdělávání Lipka. Jsme přihlášeni do sítě MŠ se zájmem o
ekologickou výchovu Mrkvička, pravidelně se účastníme ekologické konference pro
mateřské školy a v praxi aplikujeme získané inspirace.
Ve škole je klidná, příznivá a tvůrčí atmosféra, spolupracujeme na všech problémech
výchovy a vzdělávání dětí, vzájemně se informujeme, společně tvoříme plány, tradice či
rituály třídy a školy. O práci přemýšlíme, otevřeně spolu komunikujeme, přicházíme
s podněty a nápady na rozvíjení třídních programů, vzájemně si důvěřujeme,
domlouváme se, dokáţeme se dle potřeby přizpůsobit aktuálním situacím a
improvizovat.
Spolupráce s rodiči je na vysoké úrovni – jedenkrát měsíčně nabízíme akce pro děti a
rodiče, akcí v MŠ se rodiče účastní v hojném počtu a hodnotí je velmi kladně.
Mezi oblíbené zájmové dopolední činnosti dětí patří práce s keramikou, hra na flétnu
(dle programu Zdravé dýchání, veselé pískání) a dramatizace pohádek s různými
převleky a s dětmi vyrobenými kulisami.
Letos jsme zařadily Edukativně-stimulační skupiny (program rozvoje předškolních dětí)
pro děti a rodiče, kde jsme hravou formou rozvíjely schopnosti, dovednosti a funkce
důleţité pro zvládnutí trivia. Rodiče tak získali představu o tom, jak učitelky připravují
děti na školu v různých oblastech – jemná a hrubá motorika, grafomotorika, řečový
projev, myšlení, paměť, zrakové vnímání, sluchové vnímání a fonematický sluch,
prostorová a pravolevá orientace, orientace v čase a početní představy. Rodiči tak
umoţníme vidět své dítě při spolupráci s ostatními dětmi, při záměrných činnostech a
práci – jak dítě reaguje, jak se zapojuje. Rodič má moţnost konzultace s učitelkami
ihned, lze tak předcházet chybným návykům.
Další zájmovou činností je angličtina – placený krouţek se speciálním programem pro
MŠ.
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b)

Věkové složení dětí:
Počet dětí

do 3 let (nar. 1. 9. 2007 a později)
3letí (nar. 1. 9. 2006–31. 8. 2007)
4letí (nar. 1. 9. 2005–31. 8. 2006)
5letí (nar. 1. 9. 2004–31. 8. 2005)
starší (nar. 31. 8. 2004 a dříve)

c)

Odklad povinné školní docházky

Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odloţení povinné školní
docházky
Celkem

d)

Počet dětí
1
0
1

Péče o integrované děti

Počet dětí
0

e)

1
11
26
14
4

Druh postiţení
0

Školy v přírodě

Počet dětí celkem Počet dnů na jedno dítě
0
0

f)

Úplata za předškolní vzdělávání

Základní výše úplaty: 300 Kč měsíčně

Část III.
Účast v soutěžích, akce školy
Účast v soutěžích:
Velikonoční internetová soutěţ O nejhezčí velikonoční trávník
Výtvarná soutěţ s Husqvarnou
Mimoškolní aktivity ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel školy:
Podzimní a jarní burzy oblečení, obuvi a sportovního vybavení
Sběr druhotných surovin (papír, pomerančová kůra)
Ekohraní – zapojení do celostátní soutěţe
Adopce v ZOO Brno (ţirafa síťovaná)

Akce v MŠ:
Loutkové divadlo Rolničky – pohádka Krtek a princezna
Čertovský týden v převlecích s mikulášskou nadílkou
Klasické loutkové divadlo – pohádka O nebojácném Ondrovi
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Loutkové divadlo Rolničky – Loupeţnická pohádka
Přednáška o Haiti
Koncert – Hudební pohádka
Masopust
Vítání jara na Šelši – pálení Moreny
Návštěva předškoláků v 1. třídě + vycházka do koniklecové rezervace
Duo Eden – varietní vystoupení – cvičení psi, opičky, hadi
Přednáška policie
Muzikoterapie – Indiánská hudební pohádka
MDD – společné hledání pokladu (Ţabky vytyčily Jeţkům trasu s úkoly)
Narozeninové dny – 1x za měsíc:
Pohádky hrané učitelkami: O zlé koze, O poslední vlaštovce, O Koblíţkovi, Vánoční
koledování, Otesánek, Ošklivé káčátko, Červená karkulka, O poslušných kůzlátkách, O
kohoutkovi a slepičce, Boudo-budko
Akce v Brně s rodiči:
Divadlo B. Polívky – hudební program Tetiny v ZOO
Divadlo Polárka – pohádka Mrazík
Výukový program na ekologickém středisku Jezírko – Dřevěný svět
Divadlo Bosonohy – pohádka Černobílé štěstí
Divadlo B. Polívky – pohádka Obušku z pytle ven
Divadlo Radost – pohádka Zvířátka a loupeţníci
Divadlo Polárka – příběh Kutilové
Akce pro děti rodiče:
Vítání nových dětí – zahrada MŠ – tvořivé dílny, opékání špekáčků
Drakiáda aneb Není drak jako drak – pouštění draků, hod do dračí tlamy s
překvapením, dokreslování dračích hlav
Předvánoční jarmark na Sokolovně – prodej výrobků dětí, učitelek a rodičů
Posezení u Vánočního stromečku v MŠ – vánoční pásmo + koledování
Vystoupení ke Dni matek – v MŠ – pásmo Travička zelená (Jeţci), představení Cirkus +
tvořivá dílna – výroba korálků (Ţabky)
Rozloučení s předškoláky – Na Šelši – plnění úkolů (rodič + dítě), pásmo předškoláků +
pasování, opékání špekáčků, písně u táboráku
Fotografování – vánoční a pro maminky
Výlet do ZOO a Dinoparku Vyškov

Část IV.
Výkon státní správy
Rozhodnutí

Počet

Přijetí dítěte do MŠ ve šk. r. 2010/2011

19

Ukončení docházky dítěte

3

Počet nepřijatých dětí

16

Sníţení nebo prominutí úplaty

56
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Část V.
Údaje o pracovnicích školy
1.

Kvalifikovanost učitelek ve školním roce 2010/2011

Vzdělání – nejvyšší
dosaţené
Střední pedagogická škola
VŠ – předškolní výchova
VŠ – speciální pedagogika
Jiné /jaké/

2.

Počet učitelů
3
1
0
0

Kvalifikovanost
Počet
fyzických
osob

Přepočtený v %
počet na
plně zam.

4

4

100

Nekvalifikovaní pracovníci 0

0

0

Kvalifikovaní pracovníci

3.

Věkové složení všech přepočtených pedagogických pracovníků
do 35 let
0

Počet

35–50 let
3

nad 50 let
1

Důchodci
0

Celkem
4

Pedagogové mateřské školy:
Bc. Ivana Bláhová, vedoucí učitelka, třída 2. – Ţabky
Hana Polášková, třídní učitelka, třída 2. – Ţabky
Jindra Rádlová, třídní učitelka, třída 1. – Jeţci
Helena Fišerová, učitelka, třída 1. – Jeţci
Provozní pracovnice:
Jana Tušková, školnice
4.

Absolventi středních pedagogických škol – jejich počet, kteří nastoupili na
školu: 0

5.

Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené:

0

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků
včetně řídících pracovníků školy
Typ kurzu
Právo ve škole
Děti a zahrady – mezinárodní
konference o přírodních zahradách
Celoroční kurz angličtiny
Hudba v ekologii

Počet zúčastněných
pracovníků
1
2
1
2
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PPP Brno – edukativně-stimulační
skupiny
KONVIČKA – konference o ekolog.
výchově v MŠ
Ekologický seminář (Lipka, pracoviště
Jezírko)
Školení CAF
Školení počítače
Bc studium na MU Brno
Exkurze – přírodní zahrady
Základy počítačové gramotnosti

1
1
4
2
4
1
1
1

Část VI.
Změny ve vedení školy

Ve školním roce 2010/2011 nedošlo ke změně ve vedení školy.

V Ostopovicích 30. 8. 2011

Bc. Ivana Bláhová
vedoucí učitelka MŠ

Projednáno a schváleno na pedagogické poradě: 30. 8. 2011
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