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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 0 8  -  2 0 0 9  
 

 

 

 

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 2008/2009 ( k 30. 6. 2009) :  

 

 

 Počet tříd 

/skupin 

Počet žáků Počet žáků na 

třídu /skupinu 

Přepočtený 

počet 

ped.prac. 

 /prac.ŠJ 

Počet žáků 

na celý 

ped.úvazek 

1. stupeň 3 40 13,3 3,23 12,4 

Školní družina 1 30 30 0,77 38 

Mateřská škola 1 27 27 2,00 13,5 
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Školní jídelna x 55* 

 

x 1,70 x 

 

* Počet stravovaných osob – 84 ( žáci+ dospělí  i cizí ) 

 

 

 

Vzdělávací programy školy 
 

vzdělávací program č.j.MŠMT školní rok 2008/2009 

v ročnících počet žáků 

ŠVP – Základní školy Popovice  1.-2. 25 

Základní škola 16847/96-2 3. 15 

Mateřská škola – ŠVP PV   27 

 

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

katechetkou.  

Celkem 2 oddělení.  

Kroužky -     sportovních her 

- angličtiny 

- Pohybové hry se zaměřením na cvičení s gymnastickými míči 

 

 

 

Údaje o pracovnících školy 
 

 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2008/2009 : 

 

 počet 

fyzických 

osob 

přepočtené  

úvazky 

Interní pracovníci ZŠ 4 4 

Interní pracovníci MŚ 2 2 

Externí pracovníci 0 0 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2008/2009 

 

 počet 

fyzických 

osob 

přepočtené  

úvazky 

Interní pracovníci ZŠ 1 0,9 

Interní pracovníci MŚ 1 0,9 

Interní pracovníci ŠJ 2 1,7 

Externí pracovníci 0 0 
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Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2008/2009 : 

 
   

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

2009 

1. ředitel uč. 1. stupně 1,00 24 

2. Učitel ZŠ Dě - On 1,00 16 

3. Učitelka ZŠ Studentka 1,00 1 

4. Učitelka ZŠ SPgŠ 0,23  

5. Vychovatelka ŠD SPgŠ 0,77 30 

6. Vedoucí učitelka MŠ SVVŠ+SPŠ 1,00 39 

7. Učitelka MŠ SPŠ 1,00 32 

 

 

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů : 
 

Jedinou aprobaci na výuku na 1. stupni ZŠ má p. ředitel Vít Černý.  

Pan učitel má aprobaci na 2. stupeň ZŠ.  

Paní učitelka je studentkou VŠ v Ostravě – Učitelství 1. stupně a chybí jí závěrečná státní zkouška z JČ. 

Paní vychovatelka ve ŠD má obor vychovatelství a ve škole dobírá úvazek 0,23 ve výchovách. 

V mateřské škole mají p. učitelky aprobovanost. 

Požadovaný stupeň vzdělání mají všichni pracovníci školy. 

Od května nemoc p. vedoucí učitelky. Byl zajištěn zástup. 

 

. 
 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2008/2009 : 
 

 počet fyzických 

osob 

přepočtené  

úvazky 

Interní pracovníci 4 3,5 

Externí pracovníci 0 0 

 
 

 

 

 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2008/2009 : 

 

Ostatní pracovníci 

- poř.číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1.  Školnice, uklizečka ZŠ 0,9 SOU - přadlena 

2.  Školnice, uklizečka MŠ 0,9 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 : 

 

DVPP bylo v tomto školních roce zaměřeno na RVP, ŠVP.  

 Evaluace 

 Aktuální legislativa 

 Komunikace ve škole 

 Angličtina 
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Údaje o zařazování dětí a žáků 
 

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2009/2010 : 

 

Zapsaní do 1. tříd 

2009/2010 

Počet žádostí  

o odklad 

Nastoupili do  

1. třídy 2008 

15 1 15 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2008/2009 : 

 

Ročník Počet žáků Prospělo 

1. ročník 10 10 

2. ročník 15 15 

3. ročník 15 15 

Celkem 40 40 

 

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 2008/2009 : 

 

 Počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí 0 0 

2. pololetí 0 0 

za školní rok 0 0 

 

 

Údaje o integrovaných žácích :  
 

2. třída – Kryštof Plahe – od května 2009 

 
 

 

Další údaje o průběhu školního roku 2008/2009 
 

 

 

V letošním školním roce na naší ZŠ pracovaly čtyři kroužky: sportovní, pohybové hry, chvilky s angličtinou 

a hra na flétnu. 

27. září jsme se vydali do MD Zlín na pohádku „Opice Žofka“, což pořádala ŠD. 

12. října ŠD pořádala cyklovýlet – velký okruh Popovice – Kostelany – Uherské Hradiště. 

9. listopadu  se opět jelo do MD Zlín, tentokrát na pohádku O Dobru a Zlu. 
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13. listopadu byla uspořádána Drakiáda a o den později jsme byli besedě s názvem Exotické povídání. 

V prvním pololetí jsme uspořádali „Den otevřených dveří“, kdy se rodiče mohli blíže seznámit se školou a 

prací jejich dětí.  

V době před vánočními prázdninami dne 14. prosince žáci vystoupili v KD v rámci Vánočního zpívání, pro 

rodiče bylo dne  18. 12. připraveno vystoupení našich žáků a 21. 12. se žáci zúčastnili také Zpívání u 

vánočního stromu. 17. prosince jsme navštívili filmové představení v kině Lípa a 29. ledna pak filmové 

představení v kině Hvězda. 

Během školního roku také probíhaly na škole akce spojené s výukou: 11. 12. výukový program Vánoce a 

2.4. výukový program Velikonoce. Oba programy byly doplněné praktickými dílnami. 

ZŠ a ŠD se spolupodíleli s OÚ Popovice na výstavkách v době vánoc. 

Ve dnech 27. – 28. března jsme se zapojili do projektu Celé Česko čte dětem. Jednalo se dvoudenní 

pohádkové povídání, malování a tvoření se spaním v budově ZŠ. 

19. dubna jsme jeli opět do MD Zlín, a to na pohádku O princezně, která ráčkovala. Na jaře jsme se také 

zapojili do výtvarné soutěže, kterou pořádal MZS. 18. května se cyklovýlet, tentokrát na soutok Olšavy a 

Moravy. 

První červnový týden jsme byli ve škole v přírodě v Rekreačním středisku Hutník na Lučině. Zde jsme se 

nejenom učili, ale navštívili jsme řadu zajímavých míst: ZOO Hodonín, salaš a rozhlednu Travičná, zámek a 

skanzen ve Strážnici. Školu v přírodě jsme ve Strážnici zakončili plavbou lodí po Baťově kanále.  

V rámci MPP jsme ve spolupráci se zlínskou Poradnou pro ženy uspořádali besedy na téma Rodina a rodinné 

vztahy a Jak jsem přišel na svět. 

30. října a 18. června  byl ve spolupráci se Základní školou v Podolí uspořádán sběr, který každoročně 

napomáhá škole v rámci finanční otázky. Tyto finance bývají využívány na výlety školy, učební pomůcky a 

potřeby a odměny v různých soutěžích. 

Školní rok byl zakončen jako vždy slavnostním rozdáním vysvědčení, rozdáním odměn za sběr a plnění 

školních povinností. Na závěr jsme se slavnostně rozloučili se žáky 3. ročníku, kteří nastupují po 

prázdninách na ZŠ v Podolí. 
 

 

Mateřská škola 

V oblasti zlepšení podmíne a prostředí ve třídě jsme se snažili postupně vyměňovat stávající nábytek. Na 

vybavení jsme získali grant z nadace Děti – kultura – sport ve výši 20 000,- Kč. 

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 2008. 

 

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

 
 

 


