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VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY
POPOVICE
ŠKOLNÍ ROK 2014 - 2015

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 :

2

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
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 2014/2015 ( k 30.9. 2014 ) :

Počet tříd Počet žáků
/skupin

Počet žáků na
třídu /skupinu

Přepočtený
počet
ped.prac.

Počet žáků
na celý

/nep.prac

ped.úvazek
14,3

1. stupeň

3

46

15,3

3,2/0,9

Školní družina

2

40

20

0,8

Mateřská škola

2

40

20

3/1

13,3

Školní jídelna

x

96*

x

1,70

x

* Z toho - Cizí ( ne děti + zaměstnanci školy ) – 9

3

3

Vzdělávací programy školy
vzdělávací program

č.j.MŠMT

školní rok 2012/2013

ŠVP – Základní školy Popovice

v ročnících

počet žáků

1.-2.-3.

46

Mateřská škola – ŠVP PV

40

Ve škole ve čtvrtek probíhala výuka náboženství ve spojeném oddělení 1. a 2. ročník a 3. ročník s panem
farářem. 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 2014/2015 :
počet
fyzických
osob

přepočtené

Interní pracovníci ZŠ

4

4

Interní pracovníci MŚ

3

3

Externí pracovníci

0

0

úvazky

4

4

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014/2015 :

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 2014/2015 :

Jméno a příjmení, titul

Pracovní zařazení

Aprobace

Úvazek Praxe k 30. 6.
2015

1.

ředitel

uč. 1. stupně

1,00

30

2.

Učitelka ZŠ

uč. 1. stupně

1,00

19

3.

Učitelka ZŠ

uč. 1. stupně

1,00

14

4.

Učitelka ZŠ

SPgŠ

0,23

5.

Vychovatelka ŠD

SPgŠ

0,77

36

6.

Vedoucí učitelka MŠ SPŠ

1,00

33

7.

Učitelka MŠ

Vys-Uč. Pro MŠ

1,00

12

8.

Učitelka MŠ

VOŠ – Vych.

1,0
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Od května 2015 – ukončila p. učitelka VOŠ – vychovatelství. Všichni pedagogičtí pracovníci mají
potřebnou kvalifikaci.

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.

5

5

Požadovaný stupeň vzdělání mají všichni pracovníci školy.

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014/2015 :
počet fyzických
osob

přepočtené

Interní pracovníci

4

3,6

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

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

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2014/2015 ( k 28. února 2015 ):
Zapsaní do 1. tříd
2015/2016
16

Počet žádostí

Nastoupili do

o odklad

1. třídy 2015

4

12

Výsledky výchovy a vzdělávání

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2014/2015 :

Ročník

Počet žáků

Prospělo

1. ročník

9

9

2. ročník

17

17

3. ročník

18

18

Celkem

40

40

Neomluvené hodiny za školní rok 2014/2015 :
Počet

% ze všech zameškaných hodin

1. pololetí

0

0

2. pololetí

0

0

za školní rok

0

0

6

7

7

Průběh školního roku a akce pořádané školou a školní družinou

Nový školní rok jsme začali 1. září uvítáním prvňáčků na Obecním úřadě v Popovicích.
Tradiční Drakiádu jsme uspořádali 9. října a sešlo se na ní rekordní množství lidí. Dětí ze školky a
školy bylo šedesát, k tomu rodiče a domácí mazlíčci. Bylo pěkné počasí a k tomu foukal příznivý
vítr na pouštění draků. Preventivní program pro děti jsme naplánovali na 14. listopadu 2014. Paní
Bc. Ludmila Gregůrková z Centra pro rodinu v Uh. Brodě se s dětmi pobavila o etických otázkách
všedního dne. Řešila s nimi jejich kamarády, bavila se o tom, co je v kamarádství správné a také
o tom, že je třeba si vzájemně naslouchat a pozitivně myslet. Policie ve škole – to byl další program
v rámci prevence. Tentokrát do školy zavítala preventistka prap. Milena Šabatová, která děti
seznámila s dopravními předpisy pro jízdu na kole, vybaveností kola a chováním cyklisty v terénu.
Také děti upozornila na nebezpečí hrozící od cizích lidí. Závěrem se s dětmi pobavila na téma
šikana. V pátek 5. prosince jsme se vydali na Amfík Bukovina, kde proběhl již třetí ročník
interaktivní výstavy - Učíme se hrou III, tentokrát ve znamení duelů. Děti si vyzkoušely
hlavolamy, oddělení montáže a demontáže, stavebnice, rébusy i trampolínu. Vánoční akademie
proběhla v minulém školním roce opět společně s Mateřskou školou a Popovjánkem a to ve středu
17. prosince. Vystoupení bylo opravdu pestré, přednášely se básničky, koledy, tančilo se, hrálo na
flétny, dramatický kroužek vystoupil se svým představením. Poslední školní den kalendářního roku
byl ve znamení Vánočním dílniček. Nejprve jsme si s dětmi povídali o vánočních zvycích a
tradicích, následně si děti ve třídách vyrobily vánoční drobnosti a dárečky.
Jak si správně čistit zuby si děti zopakovaly 16. ledna, kdy proběhl výukový program zaměřený na
správnou péči o chrup. Se společně vyrobenými maskami jsme se sešli v úterý 3. března v přístavbě
školy, kde proběhlo pro děti Maškarní odpoledne. Na děti čekala řada zajímavých úkolů a soutěží,
společně si zatančily a za odměnu si odnesly maskota – barevného veselého klauna a sladkou
odměnu. Účast dětí byla velká, zřejmě se dětem pohádkové odpoledne líbilo. Velikonoční program
proběhl 27. března, kdy k nám zavítala děvčata z domu dětí a mládeže v Uherském Brodě.
Vypravovala si s dětmi o velikonočních zvycích a tradicích, žáci si vyrobili z ovčího rouna
krásného beránka, děvčata ptáčka z proutí a klukům se podařila i proutěná pomlázka. 9. dubna jsme
se vydali do místního kulturního domu, kde jsme shlédli divadelní představení z repertoáru Tetin.
Celé Česko čte dětem – 7. ročník byl letos v duchu tvorby Jana Wericha. Nejdříve vystoupili herci
SD z Uherského Hradiště se scénickým čtením a jednoslabičnou pohádkou od Jana Wericha. Poté
žáci v KD zdolávali maraton her a soutěží - recitační, pohybové a orientační. Na závěr navštívila
naši školu „Královna koloběžka I.“, která přišla zhodnotit průběh programu. Den Země si
připomnělo s dětmi v loňském roce na naší škole ekologické sdružení Trnka se svým výukovým
programem Vůně medu. Žáci se seznámili se životem včelstev, prohlédli si včelí obydlí – plastový
úl a zopakovali si, jak jsou pro nás včeličky užitečné. V pondělí 27. dubna k nám přijelo loutkové
divadlo, pohádka se dětem moc líbila a na závěr si mohly děti všechny loutky prohlédnout i osahat.
Svátek dětí - 1. červen jsme společně s dětmi oslavili zábavnými soutěžemi a sportováním. Škola v
přírodě se v loňském školním roce uskutečnila na horské chatě Antarik od 8. do 12. června 2015.
Děti společně prožívaly příběh s vymyšlenými historickými postavami- s Davidem z Vildenberka,
Horáciem z Rožnova a Terkou z Vančic. Ti pro ně připravili program plný dobrodružství, her a
zážitků. Děti se učily obchodovat, střílet z luku, soupeřit, ale i pomáhat si. Velmi děkujeme za
sponzorské dary společnostem KOVOKON s.r.o. a Přesné odlitky s.r.o. Popovice. V pondělí 22.6.
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2015 navštívil naši školu pan Pavel Duda z HZS Uherské Hradiště s programem Hasík. Zaměřil se
na různá nebezpečí a situace, se kterými by se děti mohly setkat. Povídání bylo doplněno o
prohlídku hasičského auta. Ve středu 24. června jsme potom zorganizovali druhou část Sběru
papíru, děti přinesly téměř 7 tun papíru, za což byly právem odměněny. A potom už následoval
jenom úklid tříd a hurá na prázdniny!

Akce Školní družiny Základní školy Popovice za školní rok 2014/2015

návštěva kina Hvězda

28.9.

- výstava " Vlaky" Uh. Hradiště
- účast ve výtvarné soutěži " Stromy" DDM Uh. Hradiště / P.Foltýnková 2. místo /
19.10.

Divadélko Sokol " Kašpárek princeznou"

24.11.

" Historie Popovic" další setkání s p. Kočířem a návštěva historických míst

5.12.

Besídka s čertem a andělem / recitace, scénky, koledy....dárečky na Mikuláše /

13.12.

Celodenní výlet do Rožnova pod Radhoštěm

17.12.

Vánoční vystoupení ZŠ na KD Popovice

9.1.

Soutěže - závody na sněhu

19.1.

Návštěva Betlému v místním kostele

6.2.

Stavby ze sněhu ....sněhuláci , soutěž s vyhodnocením

20.2.

Návštěva místní knihovny s programem

25.2.

Návštěva kina Hvězda, filmové představení " Jedeme k moři "

20.3.

Výstava výtvarných prací v KD pro ZO ČZS Popovice

29.3.

Kongresové centrum Zlín / filharmonie BM /

16.-17.4.

CČČD " Jan Werich " / organizace a zajištění akce /

7.5.

Návštěva výstavy " 70 let od ukončení světové války " Amfík -Bukovina

24.5.

Návštěva divadélka Sokol .....pohádky

7.6.

Vystoupení pro seniory
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- v měsících duben - červen opět výstavba chýší , soutěž s vyhodnocením a pokladem
- celoroční vedení kroužku "břišních tanců"

Závěr výroční zprávy

Průběh školního roku 2014/2015 probíhal podle plánů RVP a ŠVP.
Ke zkvalitnění práce a hlavně přístupu nejen žáků k naší škole napomáhá také mimoškolní činnost
a kroužky.
Jako poslední roky se stále snažíme přibližovat 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.
Během školního roku odešli z 1. třídy 2 žáci. Proč a žádný pádný argument nebyl podán. Tato
situace byla řešena opakovaně se zřizovatelem i rodiči 1. ročníku. Na konci roku odešli další 3 žáci
– stěhování a jinak žádný opodstatnělý důvod odchodu. ( že nebudou žádné dívky ve třídě )
A k našemu cíli chodu školy nám hlavně napomáhá skvělá spolupráce se zřizovatelem a také velká
pomoc finanční od sponzorů.

Datum zpracování zprávy : 15. září 2015.

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

