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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 7  -  2 0 1 8  

 

 

 

 

 

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 

              ID datová schránka : waabh4q 

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 
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Základní údaje o škole a součástech, za školní rok 2017/2018  ( k 30.9. 2017 ) :  
 

  

Počet 

tříd 

skupin 

Počet 

žáků 

dětí 

Počet 

žáků na 

třídu 

skupinu 

Počet 

ped. 

prac. 

Úvazek 

ped.. 

prac. 

Úvazek 

neped. 

prac. 

Počet 

žáků na 

úvazek 

1. stupeň 3 33 11 4 3,55 0,9 9,3 

Školní družina 1 28 28 1 1,0     

Mateřská škola 2 29 14,5 3 3,0 1,0 4,8 

Školní jídelna   54 *       1,8   

 

 

* 54 žáků, dětí a 10 pracovníků školy + 8 cizích strávníků = celkem 72 strávníků  

 

Vzdělávací programy školy 
 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.MŠMT Školní rok 2017/2018 

v ročnících počet žáků 

ŠVP – Základní školy Popovice  1.-2.-3. 33 

Mateřská škola – ŠVP PV   29 

 

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

farářem. Celkem 2 oddělení.  

V prvním pololetí odešla na mateřskou dovolenou paní vychovatelka. Nová paní vychovatelka si během 

školního roku dodělala příslušné vzdělání. 

Kroužky 

- Chvilky s angličtinou 

- Pohybové hry se zaměřením na cvičení s gymnastickými míči pro MŠ 

- Kreativní činnosti 

- Hra na flétnu 

- Dramatický  

- Pohybové hry 

- Kytara 

- Dyslektický kroužek 
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Údaje o pracovnících školy 

 

 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2017/2018 : 
 

 počet 

fyzických osob 

přepočtené  

úvazky 

Interní pracovníci ZŠ 5 5 

Interní pracovníci MŚ 3 3 

Externí pracovníci 0 0 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2017/2018 : 
 

   

 Pracovní zařazení Aprobace Úvazek Praxe k 30. 6. 2018 

 

1. ředitel uč. 1. stupně 1,00 33 

2.  Učitelka ZŠ uč. 1. stupně 1,00 22 

3. Učitelka ZŠ uč. 1. stupně 1,00 17 

4. Učitelka ZŠ uč. 1. stupně 0,55 34 

5. Asistentka pedagoga Vychovatelství a 

pedagogika volného 

času 

Kurz asistent pedagoga 

0,5 3 

5. Vychovatelka ŠD Pedagogika pro 

vychovatele 

1 1 

6. Vedoucí učitelka MŠ SPŠ 1,00 35 

7. Učitelka MŠ Vys-Uč. Pro MŠ 1,00 4 

8. Učitelka MŠ VOŠ – Vych. 1,0 7 
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Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů : 
 

Požadovaný stupeň vzdělání mají všichni pracovníci školy. 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2017/2018 : 

 

 počet 

fyzických 

osob 

přepočtené  

úvazky 

Interní pracovníci ZŠ 1 0,9 

Interní pracovníci MŚ 1 1 

Interní pracovníci ŠJ 2 1,8 

Externí pracovníci 0 0 

 

 

 

 

 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 20172018 : 

 

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

 

Mgr. Vít Černý Aktuální legislativní změny 18.-19.10.2017 Mgr. Pavel Zeman 

Mgr. Ivana Kovářová Podpora kom. dovedností průběžně Mgr. H. Kumperová 

Mgr. Ivana Kovářová Podpůrná opatření 9.11.2017 Dana Svobodová 

Mgr. Ivana Kovářová Právní předpisy Červen 2018 p. Puškinová 

Ivana Martišková Výtvarný seminář 24.10.2016  

Ivana Martišková Práce s loutkou 3.3.2017  

Markéta Kučerová Setkání ved. Učitelek MŠ 23. 3. 2017 Mgr. Korcová – KÚ Zlín 

    

    

    

    

 

Údaje o zařazování dětí a žáků 

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2016/2017 ( k 31. květnu 2017 ): 

 

Zapisovaní do  

1. třídy 

2018/2019 

Počet žádostí  

o odklad 

Nastoupili do  

1. třídy 

2018/2019 

7 1 5 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

Celkový prospěch žáků a zameškaných hodin ve škole za uplynulý školní rok 2016/2017 : 

 

1. pololetí 

       

        

Ročník 
Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamen. 
Prospělo 

Ne 

prospělo 

Omluvené 

hodiny 

Neomluvené 

hodiny 

Průměr 

hod. na 

žáka 

1. ročník 11 11 0 0 190 0 17,2 

2. ročník 12 12 0 0 207 0 17,2 

3. ročník 10 10 0 0 185 0 18,5 

Celkem 33 33 0 0 582 0 17,6 
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2. pololetí 

       

        

Ročník 
Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamen. 
Prospělo 

Ne 

prospělo 

Omluvené 

hodiny 

Neomluvené 

hodiny 

Průměr 

hod. na 

žáka 

1. ročník 11 11 0 0 362 0 32,9 

2. ročník 12 12 0 0 388 0 32,3 

3. ročník 10 10 0 0 206 0 20,6 

Celkem 33 33 0 0 956 0 28,6 

 

Žáci podle převažujícího stupně podpůrných opatření 
  

     

 1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň 4.stupeň 5.stupeň Celkem 

Počet žáků 1 2 1   4 

                

 

Akce pořádané školou a školní družinou 

Výukový program „ Policie ve škole“ 

V pátek dne 3. listopadu naši školu v rámci preventivních programů navštívila por. Bc. Milena 

Šabatová. Žákům první až třetí třídy připomněla bezpečné chování účastníků silničního provozu.  

Z farmy na náš stůl 

Ve čtvrtek dne 16. Listopadu nás navštívila Mgr. Pavelčíková z DDM Šikula. Měla pro děti 

připravený program „Z farmy na náš stůl“. V úvodní části si s dětmi zábavnou formou povídala o 

surovinách a potravinách, které se nám dostávají na jídelní stůl. Formou hry si děti zopakovaly 

základy hygieny při zpracování surovin, přípravě jídel a stolování. V praktické části si děti vyrobily 

máslo, tvarohovou pomazánku s bylinkami, jogurt s vločkami a marmeládou. Také si z jablek a 

hrušek namixovaly smoothie. Dětem se program velmi líbil, zejména pak praktická část, kdy si v 

jejím závěru pochutnaly na vlastnoručně vyrobených dobrotách. 

Mikuláš ve škole 

Dne 5. prosince do školy zavítali, Mikuláš, anděl a čerti. Všem dětem rozdali sladkosti. 

Vánoční vystoupení 

Ve středu dne 20. prosince 2017 jsme se sešli v Kulturním domě v Popovicích na vánočním 

vystoupení mateřské školy, základní školy a Popovjánku. Vystoupily také kroužky hry na kytaru a 

břišních tanců.  

Vánoční zpívání 

Ve čtvrtek dne 21. prosince jsme spolu s mateřskou školou, staršími žáky a důchodci zazpívali u 

vánočního stromku u Obecního úřadu v Popovicích. 

Vánoční tvoření 
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22. prosince 2017 - poslední školní den letošního kalendářního roku si děti v rámci vánočních 

dílniček vyrobily vánoční svícen, svíčku, stromeček a ozdobily si vánoční baňku. 

Maškarní rej 

V pondělí 5. února 2018 proběhl na naší škole v Popovicích Rej masek. Byly k vidění princezny, 

Spiderman, piráti, vojáci, mnoho postav ze zvířecí říše, kuchařka a mnoho dalších masek. Masky se 

nám představily a řekly, odkud k nám zavítaly. Děti potom soutěžily nejenom v pohybových 

aktivitách, ale musely zvládnout také vyluštit tajenku a splnit i úkoly ve skupinách 

Hasík 1. část 

V pondělí 12. února přišel za našimi dětmi do školy hasič - pan Pavel Sádecký, který je členem 

Hasičského záchranného sboru v Uherském Hradišti. V rámci projektu Hasík je seznámil s tím, jaká 

je náplň práce hasičů. Společně si zopakovali důležitá telefonní čísla záchranných složek. Předvedli 

si, jak by měl vypadat telefonát v případě náhlého požáru a popsali si zároveň průběh takového 

zásahu. Dále si připomněli, jak se mají jako školáci venku chovat a jak se postupuje při úrazech a 

popáleninách. Na závěr si ukázali scénku nevhodného chování při manipulaci se sirkami.  

Program v rámci MPP 

V úterý 13. února navštívila naši školu v rámci preventivních programů pro děti. opět paní Bc. 

Ludmila Gregůrková z Centra pro rodinu v Uh. Brodě. Povyprávěla si 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 zase řešili zdravé myšlenky a zdravé vztahy.  

Hasík 2. část 

Dne 26. března proběhlo pokračování projektu Hasík. Tentokrát jsme se zaměřili na správné 

chování v nebezpečných situacích, příčiny vzniku požáru a jak těmto situacím předcházet. Děti 

zaujala ukázka požárního alarmu s praktickou scénkou. V červnu nás čeká třetí, závěrečná část, na 

kterou tentokrát všichni pojedeme do Uherského Hradiště. 

Velikonoční tvoření 

Ve středu dne 28. března 2018 jsme si dopolední vyučování zpříjemnili velikonočními dílničkami. 

Děti si vyrobily velikonočního zajíčka, vajíčka, slepičku a obrázek. 

Výtvarná soutěž 

Dne 30. března 2018 ve škole proběhlo vyhodnocení každoroční výtvarné soutěže, kterou pořádají 

místní zahrádkáři. Děti malovaly a tvořily vše, co nějakým způsobem souvisí se zahrádkou. Za 

odměnu dostaly sladkost. 

Zápis do 1. třídy 

Zápisu, který se konal dne 11. dubna, se letos zúčastnilo 7 dětí.  

Celé Česko čte dětem 
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Dne 20. dubna, v pátek odpoledne,  jsme již po desáté zahájili spaní ve škole. Letošním tématem 

byla Dášeňka, čili život štěněte od Karla Čapka. A jelikož spousta dětí má doma nějakého pejska, 

rozhodli jsme se toto téma rozšířit o vše, co s pejskama souvisí. Jednotlivé rodiny absolvovaly psí 

stezku, nosily pejskům granule, hledaly názvy pohádek, soutěžily v kvízu, skládaly puzzle, složily 

si z papíru psí hlavu a proběhly psí dráhou. Děti se také předvedly ve školním kole recitační 

soutěže. V sobotu ráno jsme pak společně naše spaní vyhodnotili a děti byly odměněny drobnou 

sladkostí. 

Vystoupení ke Dni matek 

Druhou květnovou neděli jsme přispěli drobným vystoupením v Kulturním domě v Popovicích, kde 

si Popovjánek připravil pásmo ke dni matek. Děti ze školy recitovaly básničky a zahrály na flétny. 

Den Země 

V pátek 18. května jsme spolu s mateřskou školou navštívili vlčnovský areál včelařů, kde pro děti 

proběhl výukový program ke Dni Země. Paní Pavelčíková z DDM Šikula děti hravou formou 

seznámila se životem včel, děti měly možnost ochutnat med, povyprávěli si, jak jsou včelky pro 

člověka důležité, prošli se i včelařskou stezkou. Cestou jsme také navštívili Javorovu pekárnu, děti 

měly možnost ochutnat i vlčnovské vdolečky. Nechyběl ani pamlsek v místní cukrárně.  

Jak pečovat o zoubky 

V pátek dne 25. května naši školu navštívila zubní lékařka MUDr. Lorencová- Dědková. Děti 

poučila o správné péči o zoubky i o problémech, které při nedostatečné péči o svůj chrup můžou 

mít. Paní doktorka u dětí testem vyzkoušela, zdali si děti řádně zoubky čistí. Na závěr všichni 

dostali mezizubní kartáček, omalovánky  

Pasování prvňáčků na čtenáře 

Na čtvrtek dne 7. června 2018 byli prvňáčci pozváni do místní knihovny. Cílem této návštěvy bylo 

zjistit, jak se naši žáčci naučili číst a jestli mohou být pasováni na skutečné čtenáře. Obřad to byl 

vskutku slavnostní, kromě paní knihovnice Marty Andrýskové přišla za slavnostního zvuku fanfár i 

samotná královna! Před samotným pasováním ale museli splnit nejdříve několik úkolů: poznávali 

písmena, hádali hádanky a také museli přečíst pár vět z pohádkové knížky. Děti byly šikovné, 

všechny úkoly splnily, a tak pasování nic nebránilo. Každý z žáčků složil slavnostní slib a byl 

královniným mečem pasován na čtenáře, pak tento slib podepsal a byl odměněn. Děti dostaly 

průkazku do knihovny, knížku a sladkost. Na závěr slavnosti královna otevřela šampaňské a 

společně jsme si všichni přiťukli. Dětem se oslava velmi líbila a určitě na ni budou dlouho 

vzpomínat 

Výlet do Vyškova 

Ve čtvrtek dne 14. června 2018 jsme se vydali na výlet do Vyškova. Naším cílem byl tentokrát 

Dinopark. Počasí nám přálo. Bylo totiž pod mrakem, ale teplo, a pofukoval příjemný větřík. Naši 

žáčci a žákyně se se pěkně vyřádili, pořádně si prohlédli a osahali všechny dinosaury a také 

nakoupili různé dárky. Všichni jsme si to moc užili a těšíme se na výlet v příštím roce. 

Hasík 3. část 
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Ve středu dne 20. června 2018 jsme se všichni vydali do Uherského Hradiště na poslední část 

projektu Hasík. Prohlédli jsme si hasičskou zbrojnici a hasičská auta. Také jsme nahlédli do pokojů 

hasičů a jejich posilovny a děti zaujala tyč, po které se hasiči spouštějí v případě zásahu. Také jsme 

hasičům nahlédli do jejich pokojů a posilovny. Nejvíc se dětem však líbila hasičská auta. Jelikož 

byl dnešní den opravdu horký, nemohla chybět ani zmrzlina. Dětem se výlet líbil a už se těší na 

příští rok, kdy se sem přijedeme znovu podívat.  

 

Velice ale děkujeme zřizovateli za finanční podporu zejména na dohody pro vedoucí zájmových 

kroužků.. 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 2017. 

 

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

 

 

 

 


