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VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY
POPOVICE
ŠKOLNÍ ROK 2015 - 2016

Charakteristika školského zařízení

Název školy : Základní škola a Mateřská škola Popovice
Od dubna 2006 : Základní škola a Mateřská škola Popovice. Příspěvková organizace
Adresa školy :
Základní škola
Popovice 150
686 04 Kunovice

Mateřská škola a školní jídelna
Popovice 304
686 040 Kunovice

Součásti školy : Školní družina – Popovice 150 – 40 žáků
Mateřská škola – Popovice 304 – 40 dětí
Školní jídelna – Popovice 304 – 100 strávníků

Zřizovatel : Obecní úřad
Popovice
právní forma : obec
IČO : 00 291 269
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Adresa :

Popovice 303
686 04 Kunovice

Právní norma : Příspěvková organizace od 1. září 2002
IČ : 709 809 93
Ředitel školy : Mgr. Vít Černý
Kontakt : tel : 572 574 120 mob. : 731 566 088
e-mail : zspopovice@uhedu.cz
WWW : zsamspopovice.cz
Poslední aktuální zařazení :1. 9. 1999
Poslední žádost o změně zařazení do sítě : 21. 8. 2002.
Identifikátor školy : 600 124 151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAŠE ŠKOLA













Rodinná atmosféra školy
Výborná dostupnost pro žáky z Popovic i Podolí
poloha uprostřed vesnice
škola kompletní pro 1. – 4. ročník
malý počet žáků ve třídě, individuální přístup ke všem žákům
spolupráce s rodiči, otevřená komunikace
množství zájmových kroužků
originální akce pro děti i rodiče
moderní učebny s interaktivními tabulemi
výuka angličtiny od 2. třídy
plavání již od 1.třídy
výborně vybavená družina – otevřená podle požadavku rodičů

2

3

3

Základní údaje o škole a součástech, za školní rok 2015/2016 ( k 30.9. 2015 )

Počet tříd Počet žáků
/skupin

Počet žáků na
třídu /skupinu

Přepočtený
počet
ped.prac.

Počet žáků
na celý

/nep.prac

ped.úvazek
11,9

1. stupeň

4

50

12,5

4,2/0,9

Školní družina

2

40

20

0,8

Mateřská škola

2

40

20

3/1

13,3

Školní jídelna

x

97*

x

1,70

x

* Celkem - Z toho - Cizí ( ne děti + zaměstnanci školy ) – 17

Vzdělávací programy školy
Vzdělávací program

ŠVP – Základní školy Popovice

č.j.MŠMT

Školní rok 2015 - 2016
v ročnících

počet žáků

1.-2.-3.-4.

50

Mateřská škola – ŠVP PV

Ve škole ve čtvrtek probíhala výuka náboženství s panem farářem. Celkem 2 oddělení.

Kroužky - Sportovních her
-

Chvilky s angličtinou
Pohybové hry se zaměřením na cvičení s gymnastickými míči pro MŠ
Kreativní činnosti
Hra na flétnu
Dramatický
Pohybové hry
Kytara

40
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Údaje o pracovnících školy
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015 - 2016 :
počet
fyzických
osob

přepočtené

Interní pracovníci ZŠ

5

5

Interní pracovníci MŚ

3

3

Externí pracovníci

0

0

Věkové složení pedagogů
Věk
Muži
do 35 let
0
35 - 50 let
0
nad 50 let
1

úvazky

Ženy
1
4
2

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015 - 2016:
počet
fyzických
osob

přepočtené

Interní pracovníci ZŠ

1

0,9

Interní pracovníci MŚ

1

1

Interní pracovníci ŠJ

2

1,7

Externí pracovníci

0

0

úvazky

Věkové složení nepedagogických pracovníků
Věk
Muži
Ženy
do 35 let
0
35 - 50 let
0
nad 50 let
0
1
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Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2015 - 2016:

Jméno a příjmení, titul

Pracovní zařazení

Aprobace

Úvazek

1.

ředitel

uč. 1. stupně

1,00

31

2.

Učitelka ZŠ

uč. 1. stupně

1,00

20

3.

Učitelka ZŠ

uč. 1. stupně

1,00

15

4.

Učitelka ZŠ

Bez aprobace

1,00

5.

Učitelka ZŠ

SPgŠ

0,23

6.

Vychovatelka ŠD

SPgŠ

0,77

36

7.

Vedoucí učitelka MŠ

SPŠ

1,00

33

8.

Učitelka MŠ

Vys-Uč. Pro MŠ

1,00

12

9.

Učitelka MŠ

VOŠ – Vych.

1,0
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Praxe k 30. 6.
2016

Jedna paní učitelka nemá doposud aprobaci – Vysokou školu s potřebnou aprobací bude dokončena v lednu
2017,
Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů :
Kromě
jedné
paní
učitelky
mají
potřebnou
Paní vychovatelka ve ŠD má obor vychovatelství a ve škole dobírá úvazek 0,2 ve výchovách.

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015 - 2019:
počet fyzických
osob

přepočtené

Interní pracovníci

4

3,6

Externí pracovníci

0

0

úvazky

aprobaci.
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Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2015/2016 :

Ostatní pracovníci

Pracovní zařazení, funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání, obor

- poř.číslo
1.

Školnice, uklizečka ZŠ

0,9

SOU - přadlena

2.

Školnice, uklizečka MŠ

1,0

Základní

3.

Vedoucí školní jídelny - kuchařka

1,0

4.

Pomocná kuchařka

0,7

SOU - přadlena

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy :

Mgr. Vít Černý
Mgr. Vít Černý
Mgr. Vít Černý
Mgr. Vít Černý
Mgr. Vít Černý
Mgr. I. Kovářová
Mgr. I. Kovářová
Mgr. I. Kovářová
Mgr. I. Kovářová
Mgr. I. Kovářová
Mgr. L. Falešníková
Mgr. L. Falešníková
Barbora Jančaříková
Barbora Jančaříková
Markéta Kučerová
Ivana Martišková
Ivana Martišková
Ivana Martišková

Aktuální legislativa …
Komunikace ve škole
Jak efektivně sestavit IVP
Počítačová animace . . . . . . .
Interaktivní testy jednoduše .
Rozšiřování čís. oboru . . . . .
Overbally v TV
Cvičíme na velkém míči
Logopedie
Jak efektivně sestavit IVP
Cvičíme na velkém míči
Jak efektivně sestavit IVP
Cvičíme na velkém míči
Jak efektivně sestavit IVP
Prožitkové učení
Inovativní metody práce v MŠ
Kurz muzikoterapie
Kurz Muzikoterapie

21. 10. 2015
22. 10. 2015
10. + 17. 3. 2016
1. 10. 2015
16. 11. 2015
16. 9. 2015
30. 11. 2015
11. 4. 2016
celoročně
10. + 17. 3. 2016
11. 4. 2016
10. + 17. 3. 2016
11. 4. 2016
10. + 17. 3. 2016
19. 5. 2016
18. 4. 2016
8.10.2015+5.5. 2016
4.3.+27.5.2016

Phdr. Mgr. Jiří Valenta
Mgr. Petra Mašková
Mgr. Šárka Schrová
Mgr. Jakub Velecký
Mgr. Jakub Velecký
Mgr. Čeněk Rosecký
PaedDr. L. Kraváčková
PaedDr. T. Váverková
VŠ Olomouc
Mgr. Šárka Schrová
PaedDr. T. Váverková
Mgr. Šárka Schrová
PaedDr. T. Váverková
Mgr. Šárka Schrová
Hana Švejdová
Peter Mészáros, . . . . . . .
PaedDr. Lubomír Holzer
Mirka Veselá
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Údaje o zařazování dětí a žáků
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2015 - 2016 ( k 28. února 2016 ):
Zapisovaní do 1.
tříd 2016/2017
14

Počet žádostí

Nastoupili do

o odklad

1. třídy 2016

2
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Výsledky výchovy a vzdělávání
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2015 - 2016:

Ročník

Počet žáků

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo

1. ročník

11

10

1

2. ročník

6

5

1

3. ročník

17

15

2

4. ročník

15

10

5

Celkem

49

40
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Neomluvené hodiny za školní rok 2015 - 2016:
Počet

% ze všech zameškaných hodin

1. pololetí

0

0

2. pololetí

0

0

za školní rok

0

0

Během školního roku byly včas a ihned řešeny problémy žáků. V rámci chování se během školního roku
vyskytlo několik případů, kdy bylo nutno udělit 2 kárná opatření a to – Napomenutí ( za neplnění školních
povinností, za nedostatečnou přípravu na výuku a zapomínání pomůcek) a Důtku ředitele školy( za
opakované porušování školního řádu a za opakované neplnění školních povinností).
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Průběh školního roku a akce pořádané školou a školní družinou

Září
Putování za historií Popovic
Školní družina dne 18. září navštívila v doprovodu p. Zd. Kočíře pamětní místo sv. Jana Nepomuckého.
Proběhla i ukázka fotografií z r. 1965, kdy byl vykopán dokument (noviny, záznamy ze života obce…) a
opětovně uložen spolu s dokumenty dané doby. Akce byla součástí „Putování za historií Popovic“.
Říjen
Návštěva muzea a Malovánek
V neděli dne 18. října 2015 navštívila školní družina filmové představení „Malý pán“ v kině Hvězda v
Uherském Hradišti. Před představením jsme zvládli návštěvu muzea a „Malovánek“, kde si děti vyrobily
masky s přírodní ozdobou.
Sběr starého papíru
9. října a 16. června proběhl na naší škole sběr starého papíru. Děti jako obvykle přinesly velké množství
novin a časopisů a za úctyhodných více než osm tisíc kilogramů si zasloužily nejenom velkou pochvalu, ale
také hodnotné odměny.
Listopad
Divadélko Sokol
Školní družina ZŠ Popovice navštívila dne 8. listopadu divadélko Sokol a zhlédla loutkové
představení pohádky „Jak Kašpárek vařil živou vodu“ a „O base“. Do odjezdu vlaku jsme stihli navštívit
Galerii Uherské Hradiště.

Drakiáda
Přestože vše svědčilo pro to, že nám letos drakiáda nevyjde, počasí se na nás usmálo a my jsme se sešli v
úterý odpoledne dne 10. listopadu za sklepem zahrádkářů. Více než 40 dětí s rodiči mělo připraveného draka,
někteří dokonce i dva. Každý dostal za odměnu diplomek a sladkost.
Dopravní výchova
V pátek 13. listopadu 2015 se čtvrtáci zúčastnili první části kurzu Dopravní výchovy. Spolu s lektorem si
procvičili základní pravidla chování cyklisty na silnici, zopakovali si výbavu kola a také si vyzkoušeli jízdu
přímo na dopravním hřišti. Druhá část kurzu proběhla v červnu, a to už žáci museli prokázat( testy i jízdami),
že si průkaz cyklisty skutečně zaslouží!
Jak si správně čistit zoubky
Dne 20. listopadu 2015 nás navštívila MUDr. Dědková s programem – Jak si správně čistit zoubky.
Seznámila děti se správnou životosprávou i čištěním zoubků.
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Prosinec
Zlínská filharmonie
Žáci naší školy s rodiči pod vedením paní vychovatelky a školní družiny Základní školy Popovice navštívili
6. prosince 2015 Kongresové centrum Zlín. „Česká mše vánoční“ v provedení filharmonie BM Zlín byla
velkým lákadlem nejen pro děti.
Čert, Mikuláš a Anděl ve škole
V pondělí 7. prosince 2015 přišel do první třídy Čert s Mikulášem a Andělem. Přinesl prvňáčkům psací pero.
Vánoční besídka
16.prosince 2015 proběhlo v Kulturním domě v Popovicích Vánoční vystoupení pro rodiče. Nechyběly
básně, koledy, tanečky ani divadelní představení.
Advent
V pátek 18. prosince proběhl na naší škole výukový program Advent. Z přírodovědného centra Trnka při
Domě dětí a mládeže v Uh. Hradišti za dětmi zavítala Mgr. Lenka Pavelčíková. Společně si povyprávěli o
tradici vánoc, jednotlivých vánočních svátcích a připomněli si, jak lidé slavili vánoce dříve a jak je tomu
dnes. Závěrem si děti vyrobily zdobený vánoční stromeček, který si odnesly domů. Moc děkujeme za
příjemně strávené předvánoční
Leden
Prohlídka betléma
Dne 6. ledna družina konečně mohla vyzkoušet, jak to na sněhu jezdí, 8. ledna se potom naši žáci podívali na
popovický betlém.
Preventivní programy pro děti
V pátek 22. ledna 2016 navštívila naši školu opět paní Bc. Ludmila Gregůrková z Centra pro rodinu v Uh.
Brodě, v rámci preventivních programů pro děti. Povyprávěla se s dětmi o etických otázkách každého dne. S
prvňáčky řešila jejich kamarády, bavila se o rodině a o tom, co je v kamarádství správné a jak se nemáme ke
kamarádům chovat. Téma pro druhou třídu bylo – Mluvíme a nasloucháme a přitom se rádi máme. Třeťáci a
čtvťáci zase řešili zdravé myšlenky a zdravé vztahy. Paní Gregůrkové za besedu moc děkujeme a věříme, že
přispěla k utváření správných názorů a postojů dětí na naší škole.

Únor
Divadelní představení
Dne 24. února jsme se vydali do Městského divadla ve Zlíně na dětské představení s názvem Zahrada od
Jiřího Trnky.
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Velikonoční dílničky
Dne 23. března těsně před Velikonocemi jsme si dopoledne zpříjemnili dílničkami s velikonoční tématikou.
Duben
Den Země
7. dubna 2016 jsme si tento svátek Den Země připomněli netradičně – výrobky z odpadových materiálů.
Pracovalo se z kartonu, krabic od bot, některé děti přinesly PET láhve, plastové nádoby od jogurtových
nápojů. Jednoduše – co se doma našlo. A potom se tvořilo. Nakonec jsme ve škole přichystali výstavku
těchto výrobků, kde jste mohli vidět dopravní prostředky, domečky a chaloupky, vázičky s květinami,
zvířátka a jiné zajímavosti
Návštěva OÚ v Podolí
Dne 11. dubna 2016 v odpoledních hodinách navštívili naši žáci v rámci školní družiny Obecní úřad v
Podolí. Místostarostka ing. Jarmila Kasperová se ujala žáků a poutavě nás seznámila s historií i současností
obce.
Celé Česko čte dětem
Dne 15. dubna v pátek odpoledne jsme již po osmé zahájili Celé Česko Čte dětem, tentokrát s Milošem
Macourkem. Program byl velmi nabitý a děti si ho řádně užily. Proběhla také recitační soutěž a vyhodnocení
celé akce.
Květen
Svátek matek
V neděli dne 15. května jsme se zúčastnili vystoupení ke dni matek, které pořádal Popovjánek.

Projekt Hasík
V úterý dne 17. května 2016 jsme se vydali do Uherského Hradiště na další část výukového programu Hasík.
Návštěva hasičské zbrojnice v Uherském Hradišti. …pokračování výukového programu „Hasík“. Prostředí i
výklad hasiče pana Dudy opět žáky velmi zaujal. Kromě hasičské zbrojnice jsme také navštívili Slovácké
muzeum, kde právě probíhá výstava s názvem Kdo si hraje, ovládá.
Sférické kino
27.5.2016 jsme ve škole poznali novou formu promítání filmů - Sférické kino
Výstava „CHYTRÁ HRAČKA“
Školní družina zorganizovala pro zákadní školu v rámci oslav MDD 29.5. 2016 návštěvu výstavy
„CHYTRÁ HRAČKA“ v kině Hvězda v Uherském Hradišti . Zúčastnili jsme se i presentace DDM Šikula.
Děti zaujaly kroužky i celková činnost DDM.
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Policie ve škole
Policie ve škole - v pondělí dne 30. května naši školu v rámci preventivních programů navštívila por. Bc.
Milena Šabatová. S dětmi první až třetí třídy probrala vybavení cyklisty, šikanu a drobné krádeže mezi
spolužáky. Se žáky čtvrté třídy se policistka věnovala nebezpečí a rizikům internetu.
.
Červen
Výlet do Vidy a na Špilberk
Ve čtvrtek dne 2. června jsme se vydali na dlouho očekávaný výlet, tentokrát do brněnské hvězdárny, na
hrad Špilberk a do vědecko-zábavního parku Vida. Zážitek z hvězdárny byl pro některé z nás velmi silný,
přesto většina z nás vydržela až do konce programu. Po skončení programu jsme krátce navštívili i hrad
Špilberk.

Závěr výroční zprávy
Ve školním roce 2015/2016 byla realizována výuka dle našeho školního vzdělávacího programu.
V tomto školním roce 2015/2016 došlo v pedagogickému sboru ke změně. Do základní školy do 1. třídy
nastoupila nová paní učitelka Barbora Jančaříková, která by měla v lednu 2017 dokončit vysokou školu.
Z důvodu zavedení 4. třídy a výuky informatiky byla škola doplněna notebooky a zlepšena wifi síť ve škole.
Většinu akcí jsme zaměřovali na bezpečnost našich žáků ve všech směrech, což je uvedeno v závěrečném
hodnocení Minimálního preventivního programu naší školy.

Cíle pro další období




zlepšovat a modernizovat vybavení školy
efektivně využívat interaktivní tabule, vytvářet nové digitální učební materiály
úzce spolupracovat s rodiči a zákonnými zástupci žáků, především žáků s poruchami učení a
chování, žáky nadanými a žáky slabšími

Děkuji všem pracovníkům naší školy za poctivou a svědomitou práci a všem ostatním, kteří nám pomohli ke
zlepšení kvality vzdělávání našich žáků.
Datum zpracování zprávy : 15. září 2016.

Podpis ředitele a razítko školy : Mgr. Vít Černý - řed. školy
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