1

1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ POPOVICE
ŠKOLNÍ ROK 2006 - 2007

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 2006/2007 :
Počet tříd Počet žáků
/skupin

1. stupeň
Školní družina
Mateřská škola
Školní jídelna

3
1
1
x

44
25
29
54 *

Počet žáků na
třídu /skupinu

14,6
25
29
x

Přepočtený
počet
ped.prac.
/prac.ŠJ
3,22
0,78
2,00
1,70

*celkový počet stravovaných ve školní jídelně byl 73 ( děti + dospělí )

Počet žáků
na ped.úvazek

13,6
32
14,5
x

2

2

Vzdělávací programy školy
vzdělávací program
Základní škola

č.j.MŠMT

školní rok 2006/2007
v ročnících
počet žáků
1.- 3.
44

16847/96-2

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
- 3 skupiny kroužku - počítačů
- Pohybové hry se zaměřením na cvičení s gymnastickými míči
- Hudební kroužek ( vedení p. Falešníková )
- Začátky angličtiny ( vedení p. Falešníková )

Údaje o pracovnících školy
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2006/2007 :

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 2006/2007 :

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.
2007
22
14
13

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 0,22 ve výchovách.
V mateřské škole mají p. učitelky aprobovanost
Požadovaný stupeň vzdělání mají všichni pracovníci školy.
.

28
37
30

3
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Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2006/2007 :

Interní pracovníci
Externí pracovníci

počet fyzických
osob
2
0

přepočtené
úvazky
1,8
0

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2006/2007 :
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, SIPVZ.
51-PO-188/2006
ÚVODNÍ MODUL ICT
15856/2006
NOVÝ ZÁKONNÍK PRÁCE A JEHO SPECIFIKACE VE ŠKOLSTVÍ
FUNKČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE – FS 2
39-PO-188/2006
ICT- PROJEKT I – INFORMAČNÍ GRAMOTNOST
4703/2007 – 666/2007
DALŠÍ NÁMĚTY PRO PSYCHOMOTORICKÉ HRA VE ŠKOLE . .
4703/2007 – 1033/2007
POZNÁVEJTE PŘÍRODU SMYSLY A HROU
4702/2007
TVORBA ŠVP PRO ŠVD

Údaje o zařazování dětí a žáků
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2006/2007 :
Zapsaní do 1.
třídy
2007/2008
16

Počet žádostí
o odklad

Nastoupili do
1. třídy 2007

1

16

Výsledky výchovy a vzdělávání
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2006/2007 :

Ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Celkem

Počet žáků
16
12
15
43

Prospělo
16
12
15
43

Hodnocení výsledků výchovného působení
Na konci roku bylo uděleno celkem 7 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 2006/2007 :
1. pololetí
2. pololetí
za školní rok

Počet
0
0
0

% ze všech zameškaných hodin
0
0
0

Údaje o integrovaných žácích :

Další údaje o škole
Během tohoto školního roku, mimo vzdělávání podle platných učebních plánů pracovaly na škole také
zájmové kroužky. Kroužek sportovní se zaměřením pro chlapce na fotbal a florbal, 3 oddělení kroužku
počítačů a kroužek pohybových her se zaměřením na cvičení s gymnastickými míči, hudební kroužek se
zaměřením na hru na flétnu, začátky angličtiny a kroužek dramatický, který uspořádal na konci školního
roku vystoupení pro rodiče.
Mimo tyto pravidelné mimoškolní akce uspořádala škola ve spolupráci se školní družinou řadu akcí
mimoškolních, jak pro rodiče, tak jen pro samotné žáky. Např. Lyžařský výlety, návštěva skanzenu
v Rožnově pod Radhoštěm, řadu představení v MD Zlín.
První společnou jako každoročně akcí byla Drakiáda. V prvním pololetí se mohli rodiče blíže seznámit se
školou a prací jejich dětí v rámci „ Dne otevřených dveří „.V době před vánočními prázdninami bylo pro
rodiče jako každoročně připraveno vystoupení našich žáků.
Naši žáci navštívily též divadelní představení ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti a v v MD Zlín 3
dětské představení. V místním kulturním domě navštívily hudebně dramatické představení skupiny „ Tetiny
„ a folklorní vystoupení dětí z exotické krajiny z Turecka v rámci Kunovského léta.
Během školního roku probíhaly na škole akce spojené s výukou ( výukové programy v době vánoc,
velikonoc spojené s praktickou činností) , tématické vycházky, návštěvy muzeí, knihoven a sportovní akce.
ZŠ a ŠD se spolupodíleli s OÚ Popovice na výstavkách v době vánoc.
Děti naší školy se také zapojily ve spolupráci s místní knihovnou do akce „ Večer s Andersenem „ , kde jako
děti ostatních škol přespali s p. vychovatelkou v budově ZŠ.
V rámci bezpečnosti a preventivního programu pro naše děti uspořádali hasiči z z Míkovic dopoledne
s přednáškou a praktickými ukázkami, které vyvrcholilo jako každoročně s výtvarnou soutěží.
Na podzim a na konci školního roku 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.
V červnu jsme uspořádali školní výlet do Kroměříže a na dřevěný větrný mlýn.
Školní družina uspořádala kulturní pobyt pro žáky nejen ŠD ve Strážnici, který se konal v prvním týdnu
prázdnin.
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.
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Závěr výroční zprávy
Hodnocení školního roku bylo hodnoceno ve všech oblastech kladně – vzdělávací a mimoškolní. Kladně
hodnotíme zapojení rodičů, i když prozatím pouze pasivně při našich výletech pořádaných v rámci
mimoškolní činnosti.
Problémy vznikaly pouze po stránce finanční ( výplaty a odměňování pracovníků ) z důvodu malého počtu
žáků, kde se musela vyřizovat výjimka školy. Kladně k tomu přistoupil OÚ, který ví, jak se v takové situaci
zachovat, aby zůstala škola v provozu. Tyto problémy se budou také táhnout do konce kalendářního roku
2006, protože peníze na výplaty atd. od MŠMT jsou dané na kalendářní rok. V příštím kalendářním roce by
měly tyto problémy zmizet na základě zvýšeného počtu žáků ve školním roce 2006/2007.
Datum zpracování zprávy : 13. září 2007.
Podpis ředitele a razítko školy : Mgr. Vít Černý - řed. školy
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