Výroční zpráva
Základní škola a Mateřská škola, Dobšice, okres Znojmo,

Za rok 2005/2006

Zpracoval Mgr. Březovský Milan

Dne 6. 8. 2006

1. Základní údaje o škole
Školní rok:
1.1

2005/2006

Zpracovatel:

Mgr. Březovský Milan

Základní údaje o škole
Základní škola a Mateřská škola, Dobšice, okres Znojmo, příspěvková organizace

Adresa školy:
IČO:

Ulice: Brněnská 52 Obec:
710 12222

Bankovní spojení: 4 160 001 326/6800

PSČ:

DIČ:

CZ71012222

IZO:

102 855 331

REDIZO:

600 127 451

Telefon/fax:

515 22 28 34

WWW:

www.webpark.cz/zsdobsice

Právní forma:

Dobšice

E-mail:

671 82

zs.dobsice@zn.orgman.cz

Příspěvková organizace

Zařazení do sítě škol: 1. 8. 2006
Název zřizovatele:

Obec Dobšice, Brněnská 70, 671 82, Dobšice

Starosta obce:

Ing. Jaroslav Jenšovský

1.2 Součásti školy - subjekty, osoby
Základní škola: Brněnská 52

Mateřská škola:

Brněnská 172

Školní jídelna: Brněnská 172

Školní družina:

Brněnská 52

Ředitel organizace:

Mgr. Milan Březovský

Kontakt:

515 22 28 34

Vedoucí školní jídelny: Květoslava Krmíčková Vedoucí mateřské školky:
Ekonom:

Ivana Tevoltová

Lenka Vídeňská

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny). Organizace je základní škola se školní družinou, školní jídelnou mateřskou školou. Její činnost je
vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

1.3 Součásti školy – kapacita - IZO
Základní škola

120

102 855 331

Mateřská škola

75

107 614 740

Školní družina

80

119 300 435

Školní jídelna

300

103 243 330

Výdejna ZŠ

60

150 076 061

• § 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení)

1.4 Základní údaje o součástech školy
Součást školy
Mateřská škola
1. stupeň ZŠ
Šk. družina
jídelna MŠ
jídelna ZŠ
Komentář:

Poč. tříd/oddělení
2
5
2
x
x

Poč. dětí/žáků
56
73
50
56
65

Poč. dětí/žáků na třídu
28
15
25
x
x

Počet žáků na ped.
28
15
25
x
x

1.5 Materiálně-technické podmínky školy

Učebny






ZŠ disponuje celkem 6 učebnami,
1 učebna je využívána pro Vv, Pč a ŠD,
1 učebna je využívána pro výuku 1. tř. a pro činnost ŠD
3 učebny jsou využívány pro činnost počítačových kroužků
1 učebna je využívána pro činnost kroužku Náboženství

Multimediální učebny

ZŠ disponuje 2 multimediálními učebnami

Odpočinkový areál

Pro odpočinek a relaxaci využívá škola školní dvůr.

Sportovní zařízení

Pro Tv škola využívá areál sportovního hřiště, budovu Sokolovny,
dvůr školy a s ním spojené veškeré zařízení.

Žákovský nábytek

V současné době je žákům k dispozici vcelku nový nábytek

Vybavení učebními
ŠD má k dispozici celkem velký výběr hraček, děti mohou v rámci
pomůckami, hračkami,
kroužků využívat počítače, na dvoře je dětem k dispozici pískoviště,
sportovním nářadím apod. mají k dispozici mapy, obrazy, knihovnu atd.
Vybavení žáků učebnicemi a
Žáci dostávají učebnice od školy zcela zdarma.
učebními texty
Vybavení školy audiovizuální
K dispozici je 12 PC, videa, radiomagnetofony, televizory
a výpočetní technikou
Zajistit montáž termoventilů, interaktivní tabuli, plynový sporák, nový
Investiční rozvoj
povrch na školním dvoře, nový povrch v MŠ.
Komentář:
1.6 Údaje o školské radě
Datum zřízení
Počet členů školské rady
Kontakt
1.7 Údaje o občanském sdružení při škole
Registrace
Zaměření
Kontakt

1. 10. 2005
6 členů
Mgr. Dagmar Kratochvílová, Dobšice 52, 671 82

2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2. Vzdělávací program školy
Školní rok:

2005/2006

Zpracovatel:

2.1 Vzdělávací program

Mgr. Milan Březovský

Základní škola - č.j. 16847/96-2

2.2 Učební plán školy
Učební plán vzdělávacího programu základní škola, čj. 16847/96-2, s platností od 1. 9. 2005
Ročník
1.
2.

Předmět

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Minimum
6. - 9. ročník

Platí pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2005/06
Český jazyk
Cizí jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Tělesná výchova
Týdenní dotace
povinných předmětů
Nepovinné předměty

9
4
2

10

10

5
2

5
3

7
3

7
3

5

5

3

4

43
6
24
7
7

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
2
1
2

1
2
1
2

5
7
5
10

20

22

23

24

25

114

2.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky
Název nepovinného předmětu

Název kroužku
Náboženství
Vaření
Florbalový
Počítačový
Bruslení

Počet zařazených žáků
Počet žáků
5
12
20
40
15

Název kroužku
Anglický
Sportovní
Plavání
Divadelní

Komentář ředitele školy
Kroužky jsou vedeny buď pod DDM Znojmo anebo zřizovány školou.
Základní škola - č.j. 16847/96-2

Počet žáků
10
20
15
25

3 Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ
Počet vychovatelů ŠD
Počet učitelek MŠ
Počet správních zaměstnanců ZŠ
Počet správních zaměstnanců MŠ
Počet správních zaměstnanců ŠJ

20
5
2
4
2
2
5

3. Personální údaje
Školní rok:

2005/2006

Zpracovatel:

Mgr. Březovský Milan

3.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 a více let
celkem
%

muži
1
1
2
9%

ženy
3
9
7
19
91 %

celkem
1
3
9
7
20
100 %

%
9,4 %
19,1 %
43,1 %
28,4 %
100 %
x

3.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
vzdělání dosažené
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

muži
2
2

ženy
4
5
6
3
18

celkem
4
5
6
5
20

%
19%
24%
33%
24%
100,0

3.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
odborná kvalifikace
učitel prvního stupně základní
školy
učitel náboženství
vychovatel
celkem

splňuje
kvalifikaci

nesplňuje
kvalifikaci

celkem

%

5

0

5

100 %

1
6
12

0
0
0

1
6
12

100 %
100 %
100,0

3.4 Aprobovanost výuky
a) 1. stupeň
předmět
Český jazyk
Cizí jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
Tělesná výchova
Volitelné předměty
Nepovinné předměty

%
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
-

Aprobovanost výuky není v právních normách přesně definována. Ve
většině případů ředitel školy stanoví správně aprobovanost podle
vysokoškolského diplomu pedagogického pracovníka. Problémy mohou
nastat u některých volitelných nebo nepovinných předmětů a u
vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu (Člověk a příroda,
Člověk a společnost).
Výpočet aprobovanosti:
Týdenní počet hodin, které se učí ve škole aprobovaně
Aprobovanost = --------------------------------------------------------------- x 100
Týdenní počet hodin
6 hodin aprobovaně
Aj = ----------------------------- x 100 = 50%
12 hodin celkem

3.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti
jméno a příjmení

Mgr. Milan Březovský
Mgr. Kratochvílová Dagmar
Mgr. Šachl František
Mgr. Valášková Petra
Mgr. Dvořáková Marie
Zajícová Irena
Dočekalová Daniela

aprobace

učí ve školním roce

1. stupeň ZŠ
1. stupeň ZŠ
1. stupeň ZŠ
1. stupeň ZŠ
1. stupeň ZŠ
Vychovatelství
Vychovatelství

Čj, Aj
Čj, M, Prv., Př., Hv,
Čj, M, Aj, Hv,
Čj, M, Vl., Tv,
Čj, M, Prv., Tv, Hv,
Vv, Tv,
Pč., Prv.,

3.6 Zařazení pracovníků do platových tříd
platová třída
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

počet zařazených pracovníků
3
4
1
4
1
2
5

3.7 Trvání pracovního poměru
doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
celkem

Počet
8
2
4
6
20

%
48 %
9%
19 %
24 %
100 %

Komentář ředitele školy
Pedagogický sbor je poměrně mladý, správní zaměstnanci se pohybují kolem průměru.
§ 6 až 22 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
§ 27 a následující zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce
§ 4 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost
§ 3 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
Závazná osnova a obsah roční zprávy příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy (č.j. 30 895/2005-44 ze dne 5.12.2005)

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
4.1 Zápis k povinné školní docházce
počet prvních tříd

počet dětí přijatých
do prvních tříd

1

16

z toho počet dětí
starších 6ti let (nástup
po odkladu)
0

počet odkladů pro
školní rok …
2

Komentář
4.2 Výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia přijato:
z pátého ročníku
gymnázia zřiz. krajem
soukromá gymnázia
církevní gymnázia

ze sedmého ročníku

1

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled o prospěchu 1. stupeň
Třída
I.
II
III.
IV.
V.
Celkem

Počet
žáků
12
19
13
13
16
73

Prospělo

Neprospělo

12
19
13
13
16
73

0
0
0
0
0
0

5.2 Údaje o zameškaných hodinách
Počet
omluvených
hodin
1. stupeň

3974

Počet
omluvených
hodin na žáka
54

Počet
Počet
neomluvených neomluvených
hodin
hodin na žáka
0

0

5.3 Údaje o integrovaných žácích:
Druh postižení :
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení
S vývojovými poruchami učení

Ročník

Počet žáků

6. Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy
Zájmové činnosti školy - kroužky

Ve škole působí 12 kroužků

- Pohybové

(Sportovní, Floorballový, Plavání, Bruslení)

- Společenské

(Vaření, Divadelní, Anglický)

- Technické

(Počítačový)

Sportovní využití
Děti ze základní školy mohou svůj volný čase trávit:
-

ve školních sportovních kroužcích

-

kroužcích organizovaných místní organizací TJ Sokol Dobšice

-

chlapci v místním fotbalovém klubu

Tyto činnosti se provozují:
-

sportovní areál za řekou (několik typů hřišť)

-

sokolovna (tělocvična)

-

hřiště u školy

Využívání školní budovy pro jiné aktivity školy včetně víkendů a prázdnin
Budova školy je využívána pro výuku hry na žesťové nástroje.
V pátek zde zkouší v dech. hudba Amatéři.
- čtvrtek

ZUŠ Znojmo

14:00 - 19:00 hod.

- pátek

ZUŠ Znojmo

13:00 - 18:00 hod.

- pátek

dech. hudba Amatéři

18:00 - 22:00 hod.

I.

Režim dne

 Dojíždění žáků
-

- maximální vzdálenost

1 km

-

- druh dopravy

90% pěšky, 10% autem (rodiče)

-

- časový údaj

10 min. (plynulou chůzí)

 Družina

využití (l.- 5.tř.)

- ranní družina

6:00 - 7:45 hod.

- odpolední družina

11:45 - 15:30 hod.

(viz. rozvrh družiny)

- pobyt venku

13:00 - 14:00

(podle počasí)

 Začátek vyučování

8:00 hod.

 Ukončení vyučování

12:35 - 14:00 hod.

 Vyučovací hodina

45 min.

(viz. rozvrh hodin)

- způsob výuky

kombinace tradičního i alternativního

- zařazování velkých prověrek

čtvrtletně

- frekvence střídání prac. míst při výuce

podle specializovaných učeben

- počet hodin v jednom sledu

4 - 5 hodin

 Přestávky

malá 10 min., velká 20 min.

- zařazení režimu

po každé vyuč. hodině

- možnost pobytu venku

velká př. podle zájmu na šk. dvoře

- relaxační koutky

žíněnky, koberce, hry apod.

 Režim práce s počítačem
- zařazení v rozvrhu

během celého dne

- vyuč hodiny

podle situace a potřeb cca 10 - 15 min.

- přestávky

max. 10 - 20 min.

- kroužky

60 min. s odpočinkovými chvilkami

 Režim pracovního vyučování
- délka trvání v jednom sledu

45 min.

- přestávky

zdravotní minutové chvilky

- možnost očisty

po vyuč. umyvadlo

- používání osobních OPP

zástěry (na zvážení rodičů)

 Režim práce na pozemku
-

délka trvání v jednom sledu

4. - 5. vyuč. hodina
45 min.

- přestávky

zdravotní minutové chvilky

- možnost očisty

umyvadlo

- používání osobních OPP

pracovní oděv

II.

Režim stravování včetně pitného režimu

 Stravování
- zajištění oběda

dovážení obědů z MŠ

- vydávání oběda

11:45 - 13:45

- doplňkové občerstvení

školní mléko (Laktea)

- doba vymezená pro konzumaci oběda žáka

30 min.

 Pitný režim
-

zajištění pitného režimu

pro odp. družinu čaj

-

přes den

vlastní tekutiny,

- druh vlastních nápojů

čaj, voda, šťáva, minerálky, slazené limonády

- frekvence podávání a způsob

podle potřeby

- instalace automatů s nápoji

Pí voda

III.

Podmínky pohybové výchovy
-

tělocvična

1x

(mimo budovu, cca 3 min. chůze)

-

gymnastických sál

1x

(mimo budovu, cca 3 min. chůze)

-

sportovní areál (hřiště)

1x

(mimo budovu, cca 5 min. chůze)

-

kapacita tělocvičny a sálu

2 x 30 osob

-

prostory pro cvičení

tělocvična, gymnastický sál, sport. areál

-

sportovní areál

500 osob

Vybavení tělocvičny
-

žíněnky, šplhadla, žebřiny, volejbalové tyče, basketbalový koš, florbalové branky,

-

toalety, umyvadla, věšáky

Vybavení hřiště
-

3 x (travnaté, betonové, pískové)

-

branky, doskočiště, běžecká dráha, tenisový kurt

 Zařazování hodin tělesné výchovy
-

počet hodin

2 hodiny (v ročníku)

-

harmonogram hodiny

rozehřívací hry, sportovní výuka, uklidnění

-

plavání

2. - 3. třída (22 hodin ročně)

-

škola v přírodě

5 ti denní pobyt v přírodě (Bojanovice-Pila)

-

tělovýchovné chvilky

1 min z hodiny podle potřeby

-

využití přestávek

velká p. - pohyb na školním dvoře

-

zařazení prvků otužování

velká p. - pohyb na školním dvoře

 Jiné sportovní aktivity
-

kroužek plavání

úterý (1 x za čtrnáct dní)

-

kroužek bruslení

středa (1 x za čtrnáct dní)

-

kroužky sportovní

cca 45 min za týden

-

kroužek florbalový

60 min. týdně

IV.

Úklid

 Ranní úklid
-

prach,větrání,umyvadla, WC

6:00 - 7:30 hod.

 Dopolední úklid
-

podlahy, WC, šatny,

-

zalévání kytek, vysávání koberců,

8:00 - 11:30 hod.

 Odpolední úklid

15:00 - 17:00 hod.

podlahy, WC, umyvadla, schodiště,
Vyučovací formy a metody
7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Spolupráce školy a dalších subjektů
Akce k prevenci sociálně patologických jevů
Akce k environmentální výchově

DDM, TJ Sokol Dobšice, OÚ
Zapojení do KPPP
Brigáda, čištění areálu sportoviště

7.2 Účast žáků školy v soutěžích
Název soutěže
Ahoj z prázdnin – všechny ročníky
Svět očima dětí– všechny ročníky
Policie ČR– všechny ročníky
Hasiči– všechny ročníky
Kniha a já– všechny ročníky
7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích
Název soutěže
Turnaj v kapitánce
Běh Terrýho Foxe
Florbalová liga DDM Znojmo
Turnaj v přehazované
MC Donald Cup
Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili 60

Počet žáků
10
50
20
12
15

Umístění
1. místo
------1. a 6. místo
4. místo

-

Komentář k údajům o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:
spolupráce s obcí
ročně škola vystupuje 3 x na akcích typu Vítání občánků
jednou ročně nacvičí program pro seniory
jednou ročně nacvičí program k Vánočním svátkům
organizuje školní kroužky
spolupracuje při organizaci dětského dne
spolupracuje při organizaci dětského pětiboje
organizuje pro děti karnevaly (Masopustní a Vánoční)
jednou za dva roky pořádá tzv. školu v přírodě

Ředitel školy

starosta obce

