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VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY
POPOVICE
ŠKOLNÍ ROK 2010 – 2011

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 2010/2011 ( k 1. 9. 2010) :
Počet tříd Počet žáků
/skupin

1. stupeň
Školní družina

3
1

36
24

Počet žáků na
třídu /skupinu

12
24

Přepočtený
počet
ped.prac.
/nep.prac
3,2/0,9
0,8

Počet žáků
na celý
ped.úvazek
11,25
30
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Mateřská škola
Školní jídelna

2
x

38
61*

2

19
x

2,9
1,70

13,1
x

* Ostatní stravovaní ( ne děti + zaměstnanci školy ) – 30

Vzdělávací programy školy
vzdělávací program

č.j.MŠMT

školní rok 2010/2011
v ročnících
počet žáků
1.-2.-3.
36
38

ŠVP – Základní školy Popovice
Mateřská škola – ŠVP PV

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 2010/2011 :

Interní pracovníci ZŠ
Interní pracovníci MŚ
Externí pracovníci

počet
fyzických
osob
4
3
0

přepočtené
úvazky
4
2,9
0

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011

Interní pracovníci ZŠ
Interní pracovníci MŚ
Interní pracovníci ŠJ
Externí pracovníci

počet
fyzických
osob
1
1
2
0

přepočtené
úvazky
0,9
0,9
1,7
0
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Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011 :

Jméno a příjmení, titul

Pracovní zařazení

Aprobace

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ředitel
Učitelka ZŠ
Učitelka ZŠ
Učitelka ZŠ
Vychovatelka ŠD
Vedoucí učitelka MŠ
Učitelka MŠ
Učitelka MŠ

uč. 1. stupně
uč. 1. stupně
uč. 1. stupně
SPgŠ
SPgŠ
SPŠ
Vys-Uč. Pro MŠ
Stud-Uč. Pro MŠ

Úvazek Praxe k 30. 6.
2011
1,00
26
1,00
15
1,00
8
0,23
0,77
32
1,00
41
1,00
1
1

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 2 p. učitelky aprobovanost a jedna studuje Ped. fakultu Univerzity Palackého
v Olomouci – učitelství pro mateřskou školu.
Požadovaný stupeň vzdělání mají všichni pracovníci školy.
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 :

Interní pracovníci
Externí pracovníci

počet fyzických
osob
4
0

přepočtené
úvazky
3,5
0

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011 :
Ostatní pracovníci
- poř.číslo
1.
2.
3.
4.

Pracovní zařazení, funkce
Školnice, uklizečka ZŠ
Školnice, uklizečka MŠ
Vedoucí školní jídelny - kuchařka
Pomocná kuchařka

Úvazek
0,9
0,9
1,0
0,7

Stupeň vzdělání, obor
SOU - přadlena
Základní
SOU - přadlena

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

Křiváková Ludmila
Kučerová Markéta
Kovářová Ivana
Křiváková Ludmila
Falešníková Lenka

Komunikace s rodiči

Logopedická prevence - 40 hod.
Hry ve vyučování - nejen v M

14.4.2011 NIDV

8.4.2011 Asoc.logopedů
16.3.2011 NIDV

Power Point

3.3.2011 JŠI

Power Point

3.3.2011 JŠI
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Kovářová Ivana
Černý Vít
Sedláčková Hana
Kučerová Markéta
Kučerová Markéta
Falešníková Lenka
Falešníková Lenka
Kovářová Ivana
Černý Vít
Falešníková Lenka
Falešníková Lenka
Kovářová Ivana

Power Point
Power Point
Proměny předškol. vzdělávání
Proměny předšk. Vzdělávání
Pojďte cvičit, pojďte si hrát
Aerobic pro děti
Splývavé čtení
Splývavé čtení
Splývavé čtení
Taneční výchova
Dyslexie a dysortografie
Dyslexie a dysortografie
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3.3.2011
3.3.2011
22.2.2011
22.2.2011
9.11.2010
9.11.2010
23.10.2010
23.10.2010
23.10.2010
7.10.2010
30.8.2010
30.8.2010

JŠI
JŠI
KPS Vsetín
KPS Vsetín
KPS Vsetín
KPS Vsetín
PaeDr. Navrátilová
PaeDr. Navrátilová
PaeDr. Navrátilová
KPS Vsetín
KPS Vsetín
KPS Vsetín

Údaje o zařazování dětí a žáků
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2010/2011 :
Zapsaní do 1. tříd
2011/2012
14

Počet žádostí
o odklad
4

Nastoupili do
1. třídy 2011
14

Výsledky výchovy a vzdělávání
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2010/2011 :

Ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Celkem

Počet žáků
13
13
10
36

Prospělo
13
13
10
36

Hodnocení výsledků výchovného působení
Na konci roku bylo uděleno celkem 6 pochval třídními učiteli za vzorné plnění školních povinností a žáci
byli odměněni knihou.
Během školního roku nebyly uděleny žádné důtky třídního učitele nebo ředitele školy ani žádné snížené
stupně z chování.

Neomluvené hodiny za školní rok 2010/2011 :
1. pololetí
2. pololetí
za školní rok

Počet
0
0
0

% ze všech zameškaných hodin
0
0
0

Údaje o integrovaných žácích :
2. třída – Kryštof Plahe – od května 2009
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Další údaje o průběhu školního roku 2010/2011
Do mateřské školy v tomto roce docházelo 38 dětí ve věku 3-6 let,z toho 12 předškoláků.
Během prvního pololetí se dvě děti odstěhovaly a jedno nenastoupilo. Ve druhém pololetí se naopak
tři děti přihlásily.
Děti byly rozděleny podle věku do ,,zelené“ a ,,oranžové „ třídy a pokračovaly jsme v už
vyzkoušeném a vyhovujícím režimu, kdy jsou dopoledne děti rozděleny do dvou tříd a po obědě
na spaní spojeny.
Celý rok s dětmi pracovala v zelené třídě (mladší děti) paní učitelka Markéta Kučerová, která
k nám nastoupila k 1.září 2010. V oranžové třídě (starší děti) pracovaly učitelky- Bc.Michaela
Kalandříková a Hana Sedláčková.V této třídě necelé čtyři měsíce zastupovala za nemocnou p.u.
Kalandříkovou paní učitelka Ludmila Sobková.
Paní Ludmila Tvrdoňová 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.
V pedagogické práci jsme se řídily vzdělávacím programem ,,Kamarádi se sluníčkem“ a
obohatily jej o další projekty: Dopravní výchova na DD Šikula,Křížem krážem po zemi,Putování za
bobrem. Předškoláci absolvovali plavání a grafomotorickou přípravu Píšeme podle písniček. Cvičili
na míčích v kroužku na základní škole. Navštívili vánoční vystoupení Hradišťánku a výstavu
J.Lady, reprezentovali na Olympiádě mateřských škol v Uh.Hradišti a v závěru školního roku
přespali v mateřské škole. Mladší děti se vlakem vydaly do Leteckého muzea v Kunovicích.
Pro všechny děti jsme během roku připravily vycházku ke krmelci, proběhly karnevaly mikulášský a čarodějnický, děti si s ústní hygieničkou povídaly o čištění a ošetřování zubů a téměř
každý měsíc nás navštívilo maňáskové divadlo. V kulturním domě jsme viděli představení
Hofmanova divadla O Kašpárkovi.
Nové poznatky získávaly děti v kroužku Malý nezbeda, který vedla lektorka ekologického centra
Trnka Mgr.Lenka Králová a náročnější výtvarné techniky si vyzkoušely s p.u. Bc.Kalandříkovou ve
Výtvarníčku.
Logopedickou péči zajišťovala Mgr.Darina Palánková ze Speciálního pedagogického centra
v Uh.Hradišti.
Pro rodiče jsme připravily vánoční besídku s malým posezením, velikonoční dílnu, děti
vystoupily na oslavě ke dni maminek na kulturáku, a rozloučily jsme se na besídce v závěru
školního roku při pasování předškoláků. Proběhly také třídní schůzky, schůzka s rodiči předškoláků
za účasti učitelů základní školy a rodiči nově přijatých dětí.
Přes prázdniny byla školka otevřena prvních 14 dní.Během prázdnin bylo v zelené třídě
upraveno osvětlení, zakoupen nový stůl pro paní učitelku. Nové hračky a didaktické pomůcky pro
děti jsme pořizovaly během celého roku za peníze ze školného, které nám obecní úřad pro tento
účel nechává a peněz z rozpočtu od obecního úřadu.

Závěr výroční zprávy
Hodnocení školního roku bylo hodnoceno ve všech oblastech kladně na pedagogické poradě– vzdělávací a
mimoškolní. Kladně hodnotíme především větší a větší zájem rodičů o akce pořádané školou a jejich
zapojování.
V tomto školním roce se nenaskytly větší problémy s financováním pracovníků, pouze nás lehce omezovaly
v počtu a rozmanitosti zájmových kroužků.
Datum zpracování zprávy : 15. září 2011.
Podpis ředitele a razítko školy : Mgr. Vít Černý - řed. školy
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