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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ POPOVICE
ŠKOLNÍ ROK 2007 - 2008

Charakteristika školského zařízení
Název školy : Základní škola a Mateřská škola, Popovice
Od dubna 2006 : Základní škola a Mateřská škola Popovice. Příspěvková organizace
Adresa školy : Popovice 150
686 04 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, které sdružuje za školní rok 2007/2008 :
Počet tříd Počet žáků
/skupin

1. stupeň
Školní družina
Mateřská škola
Školní jídelna

3
1
1
x

43
25
27
49 *

Počet žáků na
třídu /skupinu

14,3
25
27
x

* Počet stravovaných osob – 73 ( žáci+ dospělí )

Přepočtený
počet
ped.prac.
/prac.ŠJ
3,18
0,82
2,00
1,70

Počet žáků
na ped.úvazek

13,5
30
13,5
x
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Vzdělávací programy školy
vzdělávací program

č.j.MŠMT

ŠVP – Základní školy Popovice
Základní škola

16847/96-2

školní rok 2006/2007
v ročnících
počet žáků
1.
16
2.- 3.
27

Ve škole ve středu a čtvrtek ( jednou za 14 dní ) probíhala výuka náboženství v 1. a 2. ročníku s paní
katechetkou.
Ve čtvrtek každý týden s pane farářem v 3. ročníku.
Celkem 3 oddělení podle ročníků.
Kroužky - sportovních her
- 2 skupiny kroužku - počítačů
- Pohybové hry se zaměřením na cvičení s gymnastickými míči
Z důvodů finančních fungovaly kroužky jako pravidelné dozorové hodiny pod vedením učitelů.

Údaje o pracovnících školy
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 :

Interní pracovníci ZŠ
Interní pracovníci MŚ
Externí pracovníci

počet
fyzických
osob
4
2
0

přepočtené
úvazky
4
2
0

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008 :

Jméno a příjmení, titul

Pracovní zařazení

Aprobace

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

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

uč. 1. stupně
Dě - On
Bi - Che
SPgŠ
SPgŠ
SVVŠ+SPŠ
SPŠ

Úvazek
1,00
1,00
1,00
0,32
0,68
1,00
1,00

Praxe k 30. 6.
2008
23
15
14

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů :
Jedinou aprobaci na výuku na 1. stupni ZŠ má p. ředitel Vít Černý.
Pan učitel i paní učitelka mají aprobaci na 2. stupeň ZŠ.
Paní vychovatelka ve ŠD má obor vychovatelství a ve škole dobírá úvazek 0,18 ve výchovách.
V mateřské škole mají p. učitelky aprobovanost.
Požadovaný stupeň vzdělání mají všichni pracovníci školy.
.

29
38
31
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Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 :

Interní pracovníci
Externí pracovníci

počet fyzických
osob
2
0

přepočtené
úvazky
1,8
0

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008 :
Ostatní pracovníci
- poř.číslo
1.
2.

Pracovní zařazení, funkce
Školnice, uklizečka ZŠ
Školnice, uklizečka MŠ

Úvazek
0,9
0,9

Stupeň vzdělání, obor
SOU - přadlena
Základní

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy :
DVPP bylo v tomto školních roce zaměřeno na RVP, ŠVP.
Emoční inteligence
Zpracovávání projektu
Aktuální změny právních předpisů
Autoevaluace škol
30507
ŠVP matematiky na ZŠ
30407
Pohybové hry ( netradič. gym. v TV )
Jak komunikovat s rodiči

Údaje o zařazování dětí a žáků
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2006/2007 :
Zapsaní do 1. tříd Počet žádostí
Nastoupili do
2008/2009
o odklad
1. třídy 2008
11
5
12
- jedna žákyně se přestěhovala z Topolné

Výsledky výchovy a vzdělávání
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2007/2008 :

Ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Celkem

Počet žáků
16
15
12
43

Prospělo
16
15
12
43

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

Neomluvené hodiny za školní rok 2007/2008 :
1. pololetí
2. pololetí
za školní rok

Počet
0
0
0

% ze všech zameškaných hodin
0
0
0

Údaje o integrovaných žácích :
3. třída – Barbora Zelinková

Další údaje o škole
V tomto školním roce nastala v 1. třídě výuka podle Školského vzdělávacího programu ZŠ
Popovice ve 2. a 3. třídě by li žáci vyučováni podle vzdělávacího programu „ Základní škola“.
Mimo základní vzdělávání podle platných vzdělávacích předpisů byla pro žáky připravena řada
mimoškolních akcí a kroužků.
Kroužky sportovní se zaměřením pro chlapce na fotbal a florbal a kroužek se zaměřením na cvičení
s míči, 2 oddělení kroužku.
Mimo tyto pravidelné mimoškolní aktivity uspořádala škola ve spolupráci se školní družinou řadu
mimoškolních akcí pro rodiče a děti např.
- Řadu divadelních představení ve Zlíně
- tradiční společný zájezd do Rožnova pod Radhoštěm
Ve škole proběhly např. tyto akce :
- drakiáda
- Den otevřených dveří
- Vánoční vystoupení pro rodiče
- Divadelní představení ve Slováckém divadle
- Pracovní dílničky v rámci vánoc atd.
- Tradiční večer s Andersenem
- Tradiční sběry papíru
- Výtvarná soutěž ve spolupráci se Svazem zahrádkářů
- Školní výlet do Hypocentra v Koryčanech
- Pobyt ve Strážnici
Školní rok byl zakončen jako každoročně zakončen 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.

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.
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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
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