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VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY
POPOVICE
ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017

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

2

3

3

Základní údaje o škole a součástech, za školní rok 2016/2017 ( k 30.9. 2016 ) :

1. stupeň
Školní družina
Mateřská škola
Školní jídelna

Počet
tříd
skupin

Počet
žáků
dětí

Počet
žáků na
třídu
skupinu

Počet
ped.
prac.

Úvazek
ped..
prac.

4
1
2

42
34
38
77 *

10,5
34,0
19,0

5
1
3

4,2
0,8
3,0

Úvazek Počet
neped. žáků na
prac.
úvazek
0,9

10,0

1,0
1,8

12,7

Během 1. pololetí odešli celkem 2 žáci ( ze 2. a 3. třídy )
* 77 žáků, dětí a pracovníků školy + 10 cizích strávníků = celkem 87

Vzdělávací programy školy
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠVP – Základní školy Popovice

č.j.MŠMT

Školní rok 2016/2017
v ročnících

počet žáků

1.-2.-3.

42

Mateřská škola – ŠVP PV

38

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

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

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017 :
počet
fyzických osob

přepočtené

Interní pracovníci ZŠ

5

5

Interní pracovníci MŚ

3

3

Externí pracovníci

0

0

úvazky

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2016/2017 :

Pracovní zařazení

Aprobace

Úvazek

Praxe k 30. 6. 2017
Konec šk.r. 2016/2017

1.

ředitel

uč. 1. stupně

1,00

32

2.

Učitelka ZŠ

uč. 1. stupně

1,00

21

3.

Učitelka ZŠ

uč. 1. stupně

1,00

16

4.

Učitelka ZŠ

Bez aprobace
studující VŠ

1,0

Učitelka ZŠ

Bez aprobace
SŠ – uč. MŠ
VŠ - sociální

0,2

1

5.

Vychovatelka ŠD

SŠ – uč. MŠ
VŠ - sociální

0,8

4

6.

Vedoucí učitelka MŠ SPŠ

1,00

34

7.

Učitelka MŠ

Vys-Uč. Pro MŠ

1,00

3

8.

Učitelka MŠ

VOŠ – Vych.

1,0

6

Ve druhém pololetí nastoupila od února do května asistentka pedagoga, která odešla a do konce roku ji
nahradila druhá. Obě dvě měli příslušné vzdělání k této práci.
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Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů :
Na základní škole vyučovala neaprobovaná paní učitelka ( chybělo ji závěrečné ukončení vysokoškolského
pedagogického studia ne VŠ ).
Paní vychovatelka ve ŠD má obor vychovatelství a VŠ studium sociální a ve škole dobírala úvazek 0,2 ve
výchovách. V druhém pololetí dobírali tento úvazek asistentky pedagoga.
Požadovaný stupeň vzdělání mají všichni pracovníci školy.

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017 :

počet
fyzických
osob

přepočtené

Interní pracovníci ZŠ

1

0,9

Interní pracovníci MŚ

1

1

Interní pracovníci ŠJ

2

1,8

Externí pracovníci

0

0

úvazky

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2014/2015 :

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

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

Pedagog mezi paragrafy
Kvalita řízení škol
Logopedie
Cvičení na velkém míči
Sledování vývoje čtení a psaní . .
Minimální metodická prevence
Cvičení na velkém míči
Studium a ukončení vzdělání VŠ
Výtvarný seminář
Práce s loutkou
Setkání ved. Učitelek MŠ

Mgr. Ladislav Dvořák
Ing. Marcela Špundová
VŠ Olomouc
PeadDr. L.Kraváčková
Mgr. J. Bednářová
Zapletal
11.4.2017 PeadDr. L.Kraváčková
průběžně VŠ Ostrava
24.10.2016
3.3.2017
23. 3. 2017 Mgr. Korcová – KÚ Zlín
19.10.2016
20.10.2016
průběžně
11.4.2017
14. 3. 2017

Údaje o zařazování dětí a žáků
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2016/2017 ( k 31. květnu 2017 ):
Zapsaní do 1. tříd
2016/2017

Počet žádostí

12

o odklad

Nastoupili do
1. třídy
2017/2018

3
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Výsledky výchovy a vzdělávání
Celkový prospěch žáků a zameškaných hodin ve škole za uplynulý školní rok 2016/2017 :
1. pololetí

Ročník

Počet
žáků

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Celkem

12
10
3
15
40

Průměr
Prospělo s
Ne
Omluvené Neomluvené
Prospělo
hod. na
vyznamen.
prospělo hodiny
hodiny
žáka
12
10
3
12
37

0
0
0
3
3

0
0
0
0
0

154
203
90
296
743

0
0
0
0
0

12,8
20,3
30,0
19,7
20,7
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2. pololetí

Ročník

Počet
žáků

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Celkem

12
10
3
15
40

Průměr
Prospělo s
Ne
Omluvené Neomluvené
Prospělo
hod. na
vyznamen.
prospělo hodiny
hodiny
žáka
12
10
3
12
37

0
0
0
3
3

0
0
0
0
0

236
215
165
381
997

0
0
0
4
4

19,7
21,5
55,0
25,4
30,4

Akce pořádané školou a školní družinou
1.9.2016 – Prváčci první den ve škole - V letošním školním roce do 1. třídy nastoupilo 12
nových žáčků.

22.9.2016 – Drakiáda - Ve čtvrtek dne 22. září 2016 jsme se rozloučili s létem a společně spolu
s draky jsme přivítali podzim. Na tento den jsme si objednali pěkné počasí a příznivý vítr. Sešlo se
na osmdesát lidí, rozdali jsme více než padesát diplomků a sladkostí.
30.9. 2016 – Výlet čtvrťáků do Památníku Velké Moravy - V rámci zakončení učiva
od pravěku po Velkomoravskou říši jsme se se čtvrťáky dne 30. září vydali do Starého Města do
Památníku Velké Moravy. Nejzábavnější pro děti bylo tvoření placek z žitné mouky a vody, jejich
pečení na kameni a jejich následná konzumace se středověkými pomazánkami.
14.10. 2016 – Halloween - Poslední říjnový týden jsme se připravovali na Halloween. Ve škole
i družině jsme všichni vrhli na vydlabávání a zdobení dýní.
14.11.2016 – Kouzelník - Pondělní dopoledne bylo zahaleno do čar a kouzel. Přijel k nám totiž
kouzelník a herec Tomáš Šulaj. Některé děti si dokonce vyzkoušely roli asistenta kouzelníka, v
závěru jsme se pak naučili dvě kouzla.
24.11.2016 – Návštěva loutkového divadla – Děti naší školy pod vedením paní
vychovatelky navštívily v Uherském Hradišti klasické loutkové divadlo o Kašpárkovi.

1.12.2016 – Stavění sněhuláků - Konečně jsme se letos dočkali sněhu. A toho také využili
naši školáci. Postavili hned několik sněhuláků. Jen škoda, že po nich následující den nebylo ani
památky.
2.12.2016 – Jak pečovat o zoubky - V pátek naši školu navštívila zubní lékařka MUDr.
Dědková. Děti poučila o správné péči o zoubky i o problémech, které při nedostatečné péči o svůj
chrup můžou mít. Na závěr všichni dostali dětskou zubní pastu a nálepky.
12.12. – Ježíškovi dílničky – Odpoledne se děti ze školní družiny vydaly do DDM v Uh.
Hradišti na Ježíškovi dílničky, kde si vyrobily spoustu vánočních ozdob. Po cestě zpět na vlak se
podívaly na tradiční vánoční trhy na náměstí.
21.12. – Vánoční akademie - Ve středu jsme společně s mateřskou školou a Popovjánkem
sešli v kulturním domě na vánoční akademii. Zpívalo se, tančilo se, hrálo se.
22.12.2016 – Vánoční dílničky - Poslední školní den kalendářního roku 2016 jsme strávili
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výrobou vánočních ozdob.

20.1.2017 - Preventivní programy pro děti - Naši školu navštívila paní Bc. Ludmila
Gregůrková z Centra pro rodinu v Uherském Brodě, a to v rámci preventivních programů pro děti. S
dětmi si popovídala 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 čtvrťáci zase řešili
zdravé myšlenky a zdravé vztahy.
20.1.2017 – Závody na sněhu – Vzhledem k nadílce sněhu jsme pro žáky naší školy
uspořádali závody ve sjezdu na sněhu.
8.2.2017 – Návštěva divadla - S dětmi jsme místo vyučování vyrazili do Městského divadla
ve Zlíně na hudební pohádku Zlatovláska.
28.2.2017 – Palačinkový den – Ve škole jsme podle tradičního anglického zvyku vyráběli
palačinky.
14.3.2017 – Výtvarná soutěž - Ani v letošním školním roce nechyběla již tradiční výtvarná
soutěž, který u nás každoročně probíhá na téma, které vyhlašují zahrádkáři. Letos znělo – Rok v
zahrádce.
20.3.2017 – Výlet za poznáním - Na pondělí dne 20. března 2017 byla v naší obci
naplánována odstávka elektrické energie. Proto jsme se s dětmi místo vyučování vydali do DDM v
Uherském Brodě. Tam pro ně bylo připraveno povídání o životě mravenců a praktická ukázka
třídění odpadů. Posledním bodem výukového programu bylo poznávání a tisknutí zvířecích stop.
7.4.2017 – Velikonoční dílničky – Navštívily nás lektorky z DDM Chrpa z Uh. Brodu s
výukovým programem. S dětmi si připomněly velikonoční tradice a zvyky, také si vyrobily
velikonočního zajíčka a přání.
21. – 22.4.2017 – Celé česko čte dětem – V pátek odpoledne jsme již po deváté zahájili
spaní ve škole, tentokrát s Večerníčkem, který nás i navštívil se svými pohádkami. Mimo jiné jsme
absolvovali Večerníčkovu stezku, jednotlivé rodiny soutěžily v kvízu, skládali puzzle, hledali názvy
pohádek, proběhly opičí dráhou a vyrobily si Večerníčkovu čepici. Proběhla také recitační soutěž a
vyhodnocení celé akce.
14.5.2017 – Den Matek - Druhou květnovou neděli jsme spolu s Popovjánkem a dalšími
účinkujícími vystoupili v KD v Popovicích. Pro maminky jsme si připravili pásmo básniček a
písniček, předvedli jsme pohádku i tanec.
31.5.2017 – ZOO koutek – Naše děti navštívily Přírodovědné centrum Trnka v Uherském
Hradišti, kde se dozvěděli mnoho zajímavých věcích o exotických zvířatech např. hadi….
5. – 9.6.2017 – Škola v přírodě - Škola v přírodě ve Staré Vsi u Rýmařova v nadmořské
výšce více než 600 m. Děti čekal nabitý program: lanové centrum, lezecká stěna, střelba z luku,
bungee trampolína, armygame a další. Čas mezi těmito aktivitami byl vyplněn spoustou her na
rozvoj týmové spolupráce. Na poslední večer si děti připravily různé scénky a písničky, kterými
bavily ostatní. Ten večer nechyběla ani diskotéka. Každý si přišel na své a ze školy v přírodě si
odnesl spoustu zážitků.
12.6.2017 – Dopravní výchova - Hned po škole v přírodě se naši čtvrťáci vydali do
Uherského Hradiště na Sportovní školu, kde dělali testy z dopravních předpisů a jízd na kole. Jejich
úspěšné splnění bylo podmínkou pro získání průkazu cyklisty.
14.6. – Mazlíčkový den – Na závěr školního roku si děti do školní družiny donesli své zvířecí
mazlíčky. ( králíčky, morčata, andulky, pískomily, šneky )
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Závěr výroční zprávy
Průběh školního roku 2016/2017 probíhal podle plánů RVP a ŠVP.
Hodnocení školního roku bylo hodnoceno na pedagogické poradě ve všech oblastech kladně. Naše
škola pracuje s nejmodernějšími technologiemi interaktivních tabulí nám dostupných. Práce
s těmito tabulemi a vytváření programů se pomalu dostává stále více do jednotlivých vyučovacích
hodin a učitelé si pomalu začínají zvykat na práci s tabulemi a jejich zapojení do výuky. Podle
programů do jednotlivých ročníků vypracovaných ředitelem školy pracuje i řada škol naší
republiky.
V měsíci červnu proběhla Škola v přírodě. Z důvodu postoje rodičů k této aktivitě se budeme ještě o
další škole v přírodě za dva roky rozhodovat.
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

