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V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A   

Z Á K L A D N Í  Š K O L Y  A  M A T E Ř S K É  Š K O L Y  

P O P O V I C E  

Š K O L N Í  R O K  2 0 1 1  -  2 0 1 2  

 
 

 

 

 

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 – 30 žáků 

     Mateřská škola – Popovice 304 – 40 dětí 

     Školní jídelna – Popovice 304 – 100 strávníků 

 

Zřizovatel : Obecní úřad 

                   Popovice 

                   právní norma : obec 

        IČO : 00 291 269   

 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 

    e-mail : zspopovice@uhedu.cz 

 

Poslední aktuální zařazení :1. 9. 1999 

Poslední žádost o změně zařazení do sítě : 21. 8. 2002.  

Identifikátor školy : 600 124 151 
 

• Základní údaje o škole a součástech, za školní rok 2011/2012 ( k 30. 9. 2011) :  

 

 

 Počet tříd 

/skupin 

Počet žáků Počet žáků na 

třídu /skupinu 

Přepočtený 

počet 

ped.prac. 

 /nep.prac 

Počet žáků 

na celý 

ped.úvazek 

1. stupeň 3 38 12,7 3,2/0,9 11,8 

Školní družina 1 26 26 0,8 32 
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Mateřská škola 2 39 19,5 2,9 13,4 

Školní jídelna x 84* 

 

x 1,70 x 

 

* Z toho - Cizí ( ne děti + zaměstnanci školy ) – 19 

 

 

 

Vzdělávací programy školy 
 

vzdělávací program č.j.MŠMT školní rok 2011/2012 

v ročnících počet žáků 

ŠVP – Základní školy Popovice  1.-2.-3. 38 

Mateřská škola – ŠVP PV   39 

 

Ve škole ve čtvrtek probíhala výuka náboženství ve spojeném oddělení 1. a 2. ročník a 3. ročník s panem 

katechetem. Celkem 2 oddělení.  

 

Kroužky -    Sportovních her 

- Chvilky s angličtinou 

- Pohybové hry se zaměřením na cvičení s gymnastickými míči 

- Kreativní činnosti 

- Hra na flétnu 

- Dramatický  

 

 

Údaje o pracovnících školy 
 

 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012 : 

 

 počet 

fyzických 

osob 

přepočtené  

úvazky 

Interní pracovníci ZŠ 4 4 

Interní pracovníci MŚ 3 2,9 

Externí pracovníci 0 0 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 

 

 počet 

fyzických 

osob 

přepočtené  

úvazky 

Interní pracovníci ZŠ 1 0,9 

Interní pracovníci MŚ 1 1 

Interní pracovníci ŠJ 2 1,7 

Externí pracovníci 0 0 
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Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2011/2012 : 

 
   

Jméno a příjmení, titul Pracovní zařazení Aprobace Úvazek Praxe k 30. 6. 

2012 

1. ředitel uč. 1. stupně 1,00 27 

2.  Učitelka ZŠ uč. 1. stupně 1,00 16 

3. Učitelka ZŠ uč. 1. stupně 1,00 9 

4. Učitelka ZŠ SPgŠ 0,23  

5. Vychovatelka ŠD SPgŠ 0,77 33 

6. Vedoucí učitelka MŠ SPŠ 1,00 30 

7. Učitelka MŠ Vys-Uč. Pro MŠ 1,00 2 

8. Učitelka MŠ VOŠ – Vych. 0,9 2 

 

 

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů : 
 

Všichni pedagogičtí pracovníci na základní škole mají patřičné vysokoškolské vzdělání a kvalifikaci učitele 

na 1. Stupni základní školy.  

Paní vychovatelka ve ŠD má obor vychovatelství a ve škole dobírá úvazek 0,2 ve výchovách. 

V mateřské škole mají 1 p. učitelky aprobovanost a jedna studuje Ped. fakultu Univerzity Palackého 

v Olomouci – učitelství pro mateřskou školu a jedna Vyšší odbornou školu v Hodoníně – obor 

vychovatelství. 

Požadovaný stupeň vzdělání mají všichni pracovníci školy. 

 
 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012 : 
 

 počet fyzických 

osob 

přepočtené  

úvazky 

Interní pracovníci 4 3,6 

Externí pracovníci 0 0 

 
 

 

 

 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2011/2012 : 

 

Ostatní pracovníci 

- poř.číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

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 : 

 

 

Falešníková Lenka Rozvíjíme čtenářskou gramotnost 5.6.2012 Blechová 

Kovářová Ivana Rozvíjíme čtenářskou gramotnost 5.6.2012 Blechová 

Křiváková Dítě v krize 31.5.2012 Kalokagathie 
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Ludmila 

Kučerová Markéta Exkurze jako součást ped. praxe 4.5.2012 Blechová 

Sedláčková Hana 

Edukt. stim. skupiny pro předšk. Děti 16-

hod. 3.4.2012 Blechová 

Martišková Ivana Snižováni agresivity dětí 16.3.2012 Lena 

Sedláčková Hana Školní zralost a zápis do školy 25.1.2012 Blechová 

Kovářová Ivana Školní zralost a zápis do školy 25.1.2012 Blechová 

Falešníková Lenka Software Bakaláři 24.1.2012 

SŠ 

Ml.Boleslav 

Černý Vít Software Bakaláři 24.1.2012 

SŠ 

Ml.Boleslav 

Falešníková Lenka Výtvarné inspirace 15.11.2011 Blechová 

Kovářová Ivana Výtvarné inspirace 15.11.2011 Blechová 

Černý Vít Psychohygiena 13.10.2011 Mě UH 

Černý Vít Personalistika ředitele školy 12.10.2011 Mě UH 

Černý Vít BOZP a PO pro vedoucí zaměst. 12.9.2011 JIRMA BOZ 
 

 

Údaje o zařazování dětí a žáků 
 

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2011/2012 ( k 28. února 2012 ): 

 

Zapsaní do 1. tříd 

2012/2013 

Počet žádostí  

o odklad 

Nastoupili do  

1. třídy 2012 

16 4 16 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2011/2012 : 

 

Ročník Počet žáků Prospělo 

1. ročník 14 14 

2. ročník 12 12 

3. ročník 12 12 

Celkem 38 38 

 

 

 

                     

Neomluvené hodiny za školní rok 2011/2012 : 

 

 Počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí 0 0 

2. pololetí 0 0 

za školní rok 0 0 

 

 

Údaje o integrovaných žácích :  
 

Kryštof Plahe  
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Další údaje o průběhu školního roku 2011/2012 
 

 
Uskutečněné akce šk. roku 2011/2012 - Základní škola 

5.10. Sběr 

7. 10. Výukový program - Etické problémy všedního dne 

22.10. Drakiáda 

4.11. Beseda s policistkou 

16.11. Den otevřených dveří 

1.12. Vánoční vystoupení 

2.,6.,9.12 Chráněná dílna UH, Muzeum - výstava betlémů 

10.12. Rožnov pod Radhoštěm 

18.12. Zpívání u vánočního stromu 

19.12. Divadelní představení Křemílek a Vochomůrka v UH 

20.12. Vánoční dílničky ve škole 

6.1. Interaktivní výstava - Učíme se hrou (Amfik Bukovina) 

20.1. Zdravý zoubek 

7.2. Zápis 

12.2. 
Kongresové centrum Zlín - hudební pohádka V začarovaném 
lese 

5.3. Scénické čtení 

9.3. Výlet do Luhačovic, návštěva muzea 

12.3. Výtvarná soutěž se zahrádkáři - vyhodnocení 

13.4. Školní kolo recitační soutěže 

13.-14.4. Celé Česko čte dětem - spaní ve škole 

13.5. Den matek 

29.5. Den u skautů 

1.6. Den dětí - soutěžní dopoledne 

15.6. Kouzelnické představení 

19.6. Sběr papíru 

 
 

Výlet - Dinopark Vyško 
 
 

 

 

    Do mateřské školy bylo v tomto roce zapsáno 38 dětí,z toho 10 předškoláků a 10 

dětí nově přihlášených.Byly rozděleny podle věku do dvou tříd. Dopoledne pracovala 

v každé třídě jedna učitelka, na spaní se děti spojovaly do jedné třídy. 

    V mladší třídě pracovala s dětmi paní učitelka Markéta Kučerová a pracovala 

pouze na ranní směně. Starší třídu vedly paní učitelky Ivana Martišková a Hana 

Sedláčková. Ty se střídaly na ranní a odpolední směně. Paní učitelka Martišková 

k nám nastoupila  

k 1.září místo Bc.Kalandříkové, která ukončila pracovní poměr ke 30.6.. 

     Paní Ludmila Tvrdoňová v září dovršila důchodový věk,ale nadále pracuje jako 

školnice,v kuchyni zůstává vedoucí  paní Hana Hrobařová a pomocná kuchařka paní 

Kamila Malinová. 

     O sečení zahrady a úpravu vysázených ploch se starají zaměstnanci Obecního 

úřadu. 

I tento rok jsme pracovaly podle programu „ Kamarádi se sluníčkem“,ale postupně 

nám 

přestává tento program vyhovovat především plánováním podtémat na každý týden. 
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Některé téma není možné za týden uzavřít,jiné vyčerpáme dříve.Také aktuální 

témata se nám do programu zařazovala obtížně. Proto  chceme sestavit program, 

který by více vyhovoval našim potřebám a umožňoval nám pružněji reagovat jak 

časově,tak i volbou témat. 

    Také tento rok absolvovali předškoláci předplaveckou a dopravní výchovu, 

grafomotorickou přípravu,ve škole cvičili pod vedením paní vychovatelky Křivákové 

na míčích, povídali si o bobrech v rámci výukového programu s lektorkou 

z Přírodovědného centra TRNKA a následně hledali jejich stopy u Olšavy.Téměř 

každý měsíc navštívilo školku maňáskové divadlo s různě zpracovanými pohádkami 

a příběhy.Starší děti navštívily několik představení v Uh.Hradišti a před vánocemi 

okusily atmosféru jarmarku a shlédly výstavu betlémů. V tomto čase jsme také 

zvířátkům do lesa odnesli nadílku a zúčastnili se zpívání u vánočního stromu. Během 

roku jsme pro děti uspořádali několik karnevalových rejů-čertovský,fašankový a 

čarodějnický. Družstvo dívek a chlapců nás reprezentovalo na Olympiádě mateřských 

škol v UH. Společně s dětmi z Domova pro osoby se zdravotním postižením z UB 

jsme si vyšlápli Na Rovninu a vydali se na školní výlet do Hodonína a Milotic. Na 

milotickém zámku se z nás stali princové a princezny v nádherných šatech,pozdravili 

jsme paní hraběnku a v tanečním sále si s ní zatancovali. 

    Celý školní rok tvořili předškoláci ve výtvarném kroužku s paní učitelkou 

Martiškovou.Preventivní logopedickou péči zajišťovala paní učitelka Kučerová 

v součinnosti s logopedkou Mgr.Darinou Palánkovou. 

    S rodiči jsme se potkávali na rodičovských schůzkách,dílničkách-dýňování a 

velikonoční,na vánočním vystoupení a vystoupení ke svátku maminek,na besídce 

předškoláků spojenou spasováním na školáky a na opékání u myslivecké chaty. 

     Přes prázdniny byla školka otevřena prvních 14dní.O další nabízený termín nebyl 

ze strany rodičů dostatečný zájem. 

     O prázdninách byla opravena závada na vodovodním vedení. 

     Hračky a didaktické pomůcky jsme pořizovali za peníze ze školného,které nám 

pro tento účel ponechává obecní úřad. 
 

 

Závěr výroční zprávy 

 
Hodnocení školního roku bylo hodnoceno ve všech oblastech kladně na pedagogické poradě. Naše škola byla 

dovybudována nejmovějšími technologiemi interaktívních tabulí nám dostupných.  Práce s těmito tabulemi a 

vytváření programů se pomalu dostává do jednotlivých vyučovacích hodin a učitelé si pomalu začínají 

zvykat na práci s tabulemi a jejich zapojení do výuky.  

Kladně hodnotím také větší zájem  a zapojování rodičů o akce pořádané školou. 

V tomto školním roce nevznikly větší problémy s financováním pracovníků školy. Velice ale děkujeme 

zřizovateli za doplnění financí na dohody. Bez této pomoci by nemohly fungovat kroužky pro děti a také by 

nemohly být uspořádány akce mimo vyučování a společné akce rodičů a dětí. 
 

 

Datum zpracování zprávy : 15. září 2012. 

 

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

 
 

 


