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VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY
POPOVICE
ŠKOLNÍ ROK 2012 - 2013

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
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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
WWW : zsamspopovice.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 2012/2013 ( k 30.9. 2012 ) :

Počet tříd Počet žáků
/skupin

Počet žáků na
třídu /skupinu

Přepočten
ý počet
ped.prac.

Počet žáků

/nep.prac

ped.úvazek

na celý

1. stupeň

3

40

13,3

3,2/0,9

12,5

Školní družina

1

28

28

0,8

35

Mateřská škola

2

35

17,5

3

13,3

Školní jídelna

x

83*

x

1,70

x

* Z toho - Cizí ( ne děti + zaměstnanci školy ) – 21

3
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Vzdělávací programy školy
vzdělávací program

č.j.MŠMT

školní rok 2012/2013

ŠVP – Základní školy Popovice

v ročnících

počet žáků

1.-2.-3.

40

Mateřská škola – ŠVP PV

35

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 pro MŠ
Kreativní činnosti
Hra na flétnu
Dramatický
Pohybové hry

Údaje o pracovnících školy

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 :

počet
fyzických osob

přepočtené

Interní pracovníci ZŠ

4

4

Interní pracovníci MŚ

3

3

Externí pracovníci

0

0

úvazky
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Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013

počet
fyzických osob

přepočtené

Interní pracovníci ZŠ

1

0,9

Interní pracovníci MŚ

1

1

Interní pracovníci ŠJ

2

1,7

Externí pracovníci

0

0

úvazky

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 :

Jméno a příjmení, titul

Pracovní zařazení

Aprobace

Úvazek

Praxe k 30. 6.
2012

1.

ředitel

uč. 1. stupně

1,00

28

2.

Učitelka ZŠ

uč. 1. stupně

1,00

17

3.

Učitelka ZŠ

uč. 1. stupně

1,00

10

4.

Učitelka ZŠ

SPgŠ

0,23

5.

Vychovatelka ŠD

SPgŠ

0,77

34

6.

Vedoucí učitelka MŠ

SPŠ

1,00

31

7.

Učitelka MŠ

Vys-Uč. Pro MŠ

1,00

3

5

8.

Učitelka MŠ

5

VOŠ – Vych.

1,0

3

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

Interní pracovníci

4

3,6

Externí pracovníci

0

0

úvazky

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

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

6

6

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 :

Martišková Ivana
Kučerová Markéta
Křiváková Ludmila
Křiváková Ludmila
Martišková Ivana
Martišková Ivana
Sedláčková Hana
Černý Vít
Černý Vít
Kovářová Ivana
Falešníková Lenka
Martišková Ivana
Martišková Ivana

Pedagogické studium - 2 roky
Učitelství pro MŠ
Komunikace s rodiči
Hry, nápady a náměty o přírodě
Zajímavé tech. a nápady ve VV
Velikonoční krasličení
Základní momenty správního řízení
Předcházení konfliktům
Správní řízení v podmínkách školství
Problematika ADHD
Metoda dobrého startu
Slavnosti ve škole
Tvořivá hra a její začl. do ŠVP-40
hod.

8.8.2013
31.5.2013
10.4.2013
12.3.2013
19.2.2013
6.2.2013
27.11.2012
22.11.2012
21.11.2012
14.11.2012
7.11.2012
11.10.2012

24.8.2012 Lena

Údaje o zařazování dětí a žáků

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2012/2013 ( k 28. února 2013 ):
Zapsaní do 1. tříd
2012/2013

18

Počet žádostí

Nastoupili do

o odklad

1. třídy 2013

1

17

Výsledky výchovy a vzdělávání

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2012/2013 :

Ročník

Počet žáků

Prospělo

EPI Kunovice
Universita Palackého
NIDV
NIDV
Lena
Lena
Puškinová
Puškinová
Puškinová
Blechová
Blechová
Lena
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1. ročník

16

16

2. ročník

12

12

3. ročník

12

12

Celkem

40

40
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Neomluvené hodiny za školní rok 2012/2013 :

Počet

% ze všech zameškaných hodin

1. pololetí

0

0

2. pololetí

0

0

za školní rok

0

0

Akce organizované školou ve školním roce 2012- 2013
1. září proběhlo na Obecním úřadě v Popovicích přivítání našich Malých prvňáčků. Těšili se na
pěkně vybavenou třídu, hry o přestávkách a na své nové kamarády. Z rukou paní starostky Jitky
Novákové převzali malý dáreček v podobě školních potřeb a také přání, aby se jim v novém
školním prostředí moc líbilo a na vyučování se těšili! A hned první akce – Drakiáda, byla pro děti
velmi zajímavá. S vlatnoručně vyrobenými draky začaly běhat po kopci – a že se bylo na co dívat!
Za odměnu si každý žáček odnesl malou sladkost. Na 125. výročí Základní školy a 50. výročí
Mateřské školy, které se uskutečnilo 21. října, jsme se připravovali již od začátku školního roku.
Sháněli jsme kroniky, fotografie našich babiček a dědečků, nacvičovali kulturní program. Během
dopoledne byly pro veřejnost otevřeny obě budovy, kde mohli příchozí zavzpomínat na své známé,
učitele, dále pak ve škole probíhalo promítání starých fotografií. Odpoledne jsme se pak sešli v
místním kulturním domě na slavnostním vystoupení. Ve středu 5. prosince navštívil naši školu
Mikuláš s Andělem. Děti oba braly velice vážně, takže jejich předsevzetí, být hodné, některým
vydrželo až doposud. Nejkrásnější svátky v roce jsme si pak připomněli spolu s mateřskou školou a
Popovjánkem 19. prosince na Vánočním vystoupení. Nechybělo divadélko, taneční číslo, recitace
ani hra na flétnu či zpěv koled. Snad veřejnost připravený program v předvánočním čase potěšil. Za
odměnu si potom naši malí školáčci mohli na vánočních dílničkách vyrobit nějaké pěkné dárečky!
Se společně vyrobenými maskami jsme se sešli ve čtvrtek 31. ledna po obědě v přístavbě naší školy
na Maškarním bále. Na děti čekalo řadu zajímavých úkolů a soutěží, společně si zatančily a za
odměnu si odnesly maskota – barevného veselého klauna, výhry a sladké odměny. Účast byla velká,
přišlo se na nás podívat i několik rodičů. Zápis dětí do 1. třídy proběhl 5. února. Zúčastnilo se ho 21
dětí a děti plnily zajímavé úkoly ve dvou třídách. Jako vzpomínku na slavnostní den dostaly diplom
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a veselého šaška. V letošním školním roce potom nastoupilo 17 prvňáčků. Čas Velikonoc jsme si
ve škole zpříjemnili Velikonočním tvořením. Žáci si společně vyrobili mnoho krásných drobností,
které si odnesli jako dárek domů. Již tradičně jsme se zapojili do celostátně konané výtvarné
soutěže zahrádkářů, tentokrát na téma „Náš život na zahrádce“. Její vyhodnocení proběhlo 12.
dubna za přítomnosti místostarosty pana Bajaji a pana Píšťka za ZO ČZS Popovice. Za hezké
výrobky byly děti oceněny diplomem a sladkostmi. 26. dubna proběhl v naší základní škole 5.
ročník akce Celé Česko čte dětem, tentokrát motivovaný bratry Čapkovými. Děti, rozděleny do tzv.
rodin, plnily mnoho úkolů. Řešily kvízy, skládaly puzzle, plnily úkoly se sportovní tematikou,
malovaly dort pro Pejska a Kočičku. Navštívili nás také herci ze Slováckého divadla a naši nejlepší
recitátoři se nám představili ve školním kole této soutěže. Věříme, že se dětem akce líbila a že se
budeme těšit na příští ročník, tentokrát s Václavem Čtvrtkem. Ke Dnu Země jsme se rozhodli pro
děti zorganizovat výukový program ve spolupráci s ekologickým sdružením CHRPA v Uh. Brodě.
Míša Kadlecová připravila pro děti poutavé vypravování z prostředí lesa. Děti si zopakovaly lesní
živočichy, rostlinky, ale také získaly nové informace o lesních patrech a o životě v nich. Společně si
povídaly, třídily informace, vymalovávaly, soutěžily. Musíme je pochválit, že dokázaly využít své
znalosti. 12. května proběhl k Svátku matek kulturní program, kde se tradičně představili nejen žáci
školy, ale i mateřské školy a Popovjánku. Vystoupení byla pestrá, děkujeme všem dětem za
zodpovědnou přípravu. Po dvou letech jsme se opět vydali na Školu v přírodě, tentokrát do
rekreačního střediska Orientka ve Staré Vsi u Rýmařova.( 10. – 14. června) Na naše žáky čekal,
kromě netradičního učení, týden netradičních sportovních aktivit spolu s instruktory, Danem a
Adélou.
Děti absolvovaly hry v lese, jízdu na koni, bungee-trampolínu, nízká lana i army – game. Dětem se
na na Orientce moc líbilo, velké díky patří sponzorům Kovokon, Popovice s.r.o., Přesné odlitky
s.r.o.,Popovice, KOVÁŘ plus s.r.o, Podolí, Jana Bárová, kosmetické služby, Popovice, paní
Martinkové za vybavení lékárničky a paní Pavelkové za sladkosti.

Závěr školního roku potom patřil dvěma výukovým programům, které jsme pro děti zorganizovali v
rámci Minimálního preventivního programu. Jednalo se o Utužování vztahů v kolektivu a Policie
ve škole. Koncem června proběhla druhá část akce ve Sběru starého papíru, kdy se nám podařilo
společnými silami vybrat za školu celkem 7. 474 kg papíru. Na děti čekala nejenom velká pochvala,
ale i hodnotné ceny!
Neměli bychom opomenout také zajímavé akce školní družiny jako byl již tradiční prosincový výlet
s rodiči a dětmi do Rožnova pod Radhoštěm, nedělní lednové odpoledne ve Slováckém muzeu s
programem Pohádka ve škole a filmová pohádka Myška a medvěd v kině Hvězda. V únoru si pak
děti z družinky vyšláply do přírody k myslivecké chatě, kde na ně čekalo nejen zakrmování
zvířátek, ale i zajímavé vypravování pana Bajaji z MS Bukovina Popovice. Poutavým kulturním
zážitkem bylo pro děti určitě i únorové představení hudebního tělesa Bohuslava Martinů v
KONGRESOVÉM CENTRU ZLÍN a následně návštěva ZOO v Lešné. 11. dubna v odpoledních
hodinách navštívila ŠD Popovice se ŠD Podolí AMFIK. Výstava „Učíme se hrou II“ všechny velmi
pobavila a setkání bylo pro děti příjemným odpoledním zpestřením. Školní družina v rámci akce
pro rodiče a děti navštívila dne 26. května loutkové divadlo Sokola s názvem „Kouzelné
bačkůrky“. Do odjezdu vlaku zbyl dětem ještě čas na muzeum „Hedvábnou stezkou“ i na sladkou
zmrzlinu. Ve středu 19. června proběhl ještě výšlap do Bukoviny. Výlet byl zaměřený na praktické
opakování učiva prvouky. Společně si děti zahrály taky Kimovu hru a následně se snažily celý den
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výtvarně zpracovat A musím uznat, že se jim to opravdu podařilo. A přišel konec roku, vysvědčení
a tolik vytoužené letní prázdniny…

Do mateřské školy bylo zapsáno 37 dětí, z toho 15 předškoláků a 9 dětí nově přijatých.
Už v říjnu se odstěhovala Verunka Malagová a vůbec nenastoupil Josef Murko. V polovině února se
přihlásila Laura Dědková.
Učitelky začaly pracovat v jiném systému než doposud. Abychom se vyhnuly tomu, že jedna
z učitelek chodí stále na ranní směnu, začaly jsme se střídat takto: ranní v mladší třídě, ranní ve
starší třídě, odpolední. Tento systém je spravedlivější k vytížení učitelek, ale přináší více problémů
ve střídání témat, učitelky se musí více domlouvat na programu v jednotlivých třídách.
Obsazení učitelek i kuchařek zůstalo stejné jako v předchozím roce. V červenci se s námi rozloučila
dlouholetá školnice paní Ludmila Tvrdoňová, a na její místo v srpnu nastoupila paní Michaela
Stašková.
Údržbu zahrady a bezprostředního okolí MŠ zajišťuje Obecní úřad.
V září jsme začaly pracovat podle nového Školního vzdělávacího programu. Vzhledem k jinému
systému ve střídání směn se jeví jako komplikovaný pokud učitelka nestihne probrat celé téma za
týden.
Předškoláci prošli předplaveckou a dopravní výchovou,

Závěr výroční zprávy

Průběh školního roku 2012/2013 probíhal podle plánů RVP a ŠVP. V rámci modernizace školy a
dovybavení interaktivních tabulí a digitálních projektorů a hlavně práce učitelů s touto technikou
zvýšila nejen u dětí přístup k výuce, ale hlavně ke zkvalitnění pedagogicko – výchovného procesu a
celkové výuky a vzdělávání.
Ke zkvalitnění práce a hlavně přístupu nejen žáků k naší škole napomáhá také mimoškolní činnost
a kroužky.
Neustále se zlepšuje vzájemná spolupráce mezi jednotlivými součástmi naší školy.
Jako poslední roky se stále přibližujeme k rodičům hlavně pořádáním akcí rodiče-dítě-škola, což
napomáhá určitému pohledu rodičů a veřejnosti na naši školu, práci pedagogů a hlavně pohledu
žáků na naši školu.
A k našemu cíli bezproblémového chodu školy nám hlavně napomáhá skvělá spolupráce se
zřizovatelem a také velká pomoc finanční od sponzorů.

Datum zpracování zprávy : 15. září 2013.
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Podpis ředitele a razítko školy : Mgr. Vít Černý - řed. školy
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