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Část I. Základní údaje o škole
Název školy:
Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Sídlo školy:
Hlavní 871/198, Svatobořice-Mistřín, 696 04

Charakteristika školy:
Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace je úplnou základní
školou. Základní škola sdružuje:
- Mateřskou školu, IZO 107 607 280, Hlavní 871/198 a jedno odloučené pracoviště Mateřská škola Vrbátky
33/88,
- Základní školu, IZO 102 391 645, Hlavní 871/198,
- Školní družinu, IZO 118 600 524, Hlavní 871/198,
- Školní jídelnu, IZO 150 008 601, Hlavní 1110/200,
- Školní jídelnu - výdejnu, IZO 103 167 188, Hlavní 871/198 a jedno odloučené pracoviště školní jídelny –
výdejna Vrbátky 33/88.

Zřizovatel školy:
Obec Svatobořice-Mistřín, Hlavní 1000/113, Svatobořice-Mistřín, 696 04

Vedení školy:
Mgr. Zbyněk Mašek – ředitel
Mgr. Jarmila Maradová – zástupkyně ředitele

Adresa pro dálkový přístup:
Telefon:

518 620 185 – ředitel školy
518 620 178 – zástupkyně ředitele
518 620 720 – hospodářka
518 620 189 – vedoucí školní jídelny

Fax: 518 620 720
E-mail: skola@zssvatoborice-mistrin.cz
Web: http://www.zssvatoborice-mistrin.cz

Školská rada:
Školská rada je devítičlenná. Tvořená třemi zástupci zřizovatele, třemi zástupci rodičů a třemi zástupci z řad
pedagogických pracovníků školy. Funkční období je tříleté do roku 2014.

Složení:
za obec Svatobořice-Mistřín:

za pedagogické pracovníky:

za zákonné zástupce žáků:

Ing. Mgr. František Měchura
Mgr. Eva Výletová
Ing. Marie Vašíčková
Mgr. Monika Formánková - jednatelka
Mgr. Lenka Horáčková – místopředsedkyně
Mgr. Jarmila Maradová
MUDr. Miroslava Neduchalová – předsedkyně
MUDr. Šárka Kasardová
DiS. Silvie Mertová
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Část II. Přehled oborů vzdělání
Rozhodnutí MŠMT č. j.: 3918/2007-21
1) 79-01-C/01 Základní škola

- denní forma vzdělávání
- délka vzdělávání: 9 roků, 0 měsíců
- rámcový vzdělávací program
- výuka probíhala v 1. až 9. ročníku

Část III. Personální zabezpečení činnosti školy
Mateřská škola
Celkový počet pedagogických pracovníků
z toho odborně kvalifikovaných
Nepedagogičtí pracovníci - počet

8/7,2
8/7,2
3/1,52

100%
100%/100%

Celkový počet pedagogických pracovníků
z toho odborně kvalifikovaných

21 /20,2
21 /20,2

100%
100 %/100 %

Počet absolventů s odbornou kvalifikací,
kteří ve školním roce 2012/13 nastoupili na školu:

1/0,5

Počet učitelů s odbornou a kvalifikací,
kteří ve školním roce 2012/13 nastoupili na školu:

0/0

Počet učitelů s odbornou kvalifikací,
kteří ve školním roce 2012/13 odešli ze školy:

0/0

Nepedagogičtí pracovníci – počet

8/5,9

Základní škola:

Školní jídelna
Nepedagogičtí pracovníci – počet

9/6,2

Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, odkladech
a přestupech žáků
Ve školním roce 2012/2013 byly vydány následující počty rozhodnutí v těchto oblastech:
a) Počet rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce:
31
b) Počet rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky:
7
c) Počet rozhodnutí o přestupu do naší školy:
6
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Část V. Údaje o přijímacím řízení na střední školy
Počty přijatých žáků na střední školy:
a)
b)
c)
d)
e)

Gymnázium (4-leté studium)
Gymnázium (8-leté studium)
Střední odborné školy
Střední odborná učiliště
Střední umělecké školy

5
1
18
9
3

Počet absolventů školy:
a) Počet absolventů z 9. ročníku
b) Počet absolventů z nižších ročníků

35
1

Část VI. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků k 28. 6. 2013
Základní škola
Prospěch

Počet
žáků

Ročník

Prospělo
s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Opakují

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Počet

%

1.

30

30

100,0%

0

0,0%

0

0%

0

0%

2.

34

32

94,1%

2

5,9%

0

0%

0

0%

3.

23

20

87,0%

3

13,0%

0

0%

0

0%

4.

36

32

88,9%

4

11,1%

0

0%

0

0%

5.

35

22

62,9%

13

37,1%

0

0%

0

0%

Celkem za I. stupeň

158

136

86,1%

22

13,9%

0

0%

0

0%

6.

24

14

58,3%

10

41,7%

0

0%

0

0%

7.

34

13

38,2%

21

61,8%

0

0%

0

0%

8.

33

13

39,4%

19

57,6%

1

3,0%

0

0%

9.

35

12

34,3%

22

62,9%

1

2,9%

0

0%

Celkem za II. stupeň

126

52

41,3%

72

57,1%

2

1,6%

0

0%

Celkem za školu

284

188

66,2%

94

33,1%

2

0,7%

0

0%

Kázeňská opatření a klasifikace chování

Napomenutí TU
Důtka TU
Důtka ŘŠ
Pochvala TU
Pochvala ŘŠ

I. stupeň
I. pololetí
II. pololetí
Σ
%
Σ
%
21
13,3%
16
10,1%
5
3,2%
6
3,8%
2
1,3%
2
1,3%
13
8,2%
0
0,0%
0
0,0%
48
30,4%

2. stupeň z chování
3. stupeň z chování

0
0

0,0%
0,0%

1
0

0,6%
0,0%

II. stupeň
I. pololetí
II. pololetí
Σ
%
Σ
%
17
13,4%
20
15,9%
4
3,1%
5
4,0%
1
0,8%
1
0,8%
9
7,1%
0
0,0%
0
0,0%
31
24,6%
0
0

0,0%
0,0%

0
0

0,0%
0,0%

Celkem
I. pololetí
II. pololetí
Σ
%
Σ
%
38
13,3%
36
12,7%
9
3,2%
11
3,9%
3
1,1%
3
1,1%
22
7,7%
0
0,0%
0
0,0%
79
27,8%
0
0

Neomluvená absence:
Ve školním roce 2012/2013 jsme řešili jeden případ neomluvené absence v rozsahu 19 hodin.

-4-

0,0%
0,0%

1
0

0,4%
0,0%

Volitelné předměty:
Výuka povinně volitelných předmětů byla organizována od 7. do 9. ročníku v předmětu druhý cizí jazyk, kde žáci
volí mezi německým a ruským jazykem. V 9. ročníku rozšiřujeme nabídku o Cvičení z českého jazyka a cvičení z
matematiky v rozsahu 0,5 hodiny na každý předmět.

Nepovinné předměty:
a) římskokatolické náboženství – 5 skupin (1. – 9. ročník)

Škola v přírodě:
a) Čeložnice – Chřiby, rekreační středisko Relaxx, květen 2013, IV. A a IV. B, 36 žáků, 5 dnů

Lyžařské kurzy:
Byl organizován 1 lyžařský kurz:
a) rekreační středisko U Smrku, Králický Sněžník, 4. – 9. 2. 2013, 7. ročník, 35 žáků, 6 dnů

Školní družina
Počet oddělení ŠD

Počet dětí ŠD

Počet vychovatelů ŠD

1

30

1/0,7

Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo ŠD 30 přihlášených žáků. Během roku došlo ke změnám v odhlášení či
přihlášení nových žáků, viz. záznam v Přehledu výchovně vzdělávací práce. V tomto roce jsme se zajímali nejvíce o
zvířata v celoročním projektu „ Fantastický svět zvířat“. Žáci pravidelně docházeli do kroužků ve škole – kroužek
Dovedných rukou, kroužek Angličtiny pro 1. a 2. roč., kroužek Sportovních her v rámci školní družiny. Zúčastňovali
se příležitostných akcí ŠD a školy. Své výtvarné práce a výrobky prezentovali výstavkami ve ŠD a v prostorách
školy.
Další činnosti ŠD – vychovatelka:
- Spolupráce s rodiči žáků, pravidelná komunikace.
- Seminář pro vychovatelky ŠD, účast na dalším vzdělávání.
- Konání souvislé pedagogické praxe – Kateřina Lužová
- Spolupráce s učitelkami 1. stupně – akce školy, žáci se zdravotním postižením.
- Nákup pomůcek pro činnost ve ŠD.
- Inventarizace.
- Zajištění pitného režimu ve ŠD – školní jídelna a SRPŠ.
- Aktualizace webových stránek školy.
- Spolupráce s vedením školy.
- Žádost rodičů o ranní družinu.
- Změna způsobu přihlašování žáků do školní družiny – zápis do ŠD
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Část VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Hodnocení minimálního preventivního programu
Školní rok:
Školní metodik prevence:
Kontakty:

2012/2013
Mgr. Pavlína Štelciková
telefon: 518 620 720, kl. 124
e-mail: stelcikova@zssvatoborice-mistrin.cz

Cíle MPP:
Dlouhodobé
o
o
o

výchova ke zdravému životnímu stylu
rozvoj a podpora sociálních kompetencí
zapojování rodičů do života školy

Krátkodobé
o
o
o
o
o
o
o
o

mapování potřeb v oblasti primární prevence
průběžná realizace primární prevence formou pravidelných i jednorázových akcí
péče o žáky se zdravotními a sociálními riziky a zaměření pozornosti na péči o žáky handicapované
posilování vzájemných vztahů, tolerance a spolupráce
věnování zvýšené pozornosti rizikovým faktorům, které mají vliv na zdravý vývoj dětí. /návykové látky,
alkohol, kouření…/
spolupráce a využívání programové nabídky odborných pracovišť
zapojení rodičů do dění ve škole.
nabídka volnočasových a sportovních aktivit

Hodnocení MPP 2012/2013
Ve školním roce 2012/2013 byla věnována zvýšená pozornost výchově ke zdravému životnímu stylu, péči o zdraví,
prevenci rizikových projevů chování, problematice návykových látek, alkoholu a škodlivému vlivu kouření na zdraví
člověka. V jednotlivých třídách probíhaly v rámci vyučování programy zaměřené na tyto jevy.
Zvýšená péče byla věnována také žákům se zdravotními, sociálními riziky i žákům se zdravotním handicapem. Byla
jim nabídnuta individuální pomoc při plnění školních povinností i možnost využití nabídky odborných pracovišť.
Děti mohly využít široké nabídky volnočasových aktivit, při kterých si upevňovaly vzájemné kamarádské chování,
pomoc a spolupráci.
V rámci různých školních projektů se do dění ve škole zapojili i rodiče našich žáků. Při společných aktivitách se
seznamovali s různými způsoby práce se žáky, projekty i programy, které ve škole probíhají a tím přispěli k utváření
příznivého klimatu ve škole i jednotlivých třídách.
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Akce školy – Specifická prevence 2012/2013
Platba
Měsíc
Září

Ročník

Program

Organizace

Cena Žáci

1. – 9.
3.

Tvorba třídních pravidel
Bezpečnost v dopravě

Třídní učitelé
Mgr. Ostrezi

2.
1.

Bezpečnost na silnici
Bezpečnost při cestě do školy

4.B
4.B

Bezpečnost v dopravě
Zdravá výživa

Mgr. Štelciková
Mgr. Strýčková
Mgr. Varmužová
Mgr. Hlaváčková
Mgr. Hlaváčková

6. - 7.

Ústní hygiena

Mgr. Formánková

5.
5.B

Vztahy mezi lidmi
Dokážeme ocenit
Vrstevnický program

Mgr. Holubová
Mgr. Hálová
PPP Břeclav

9.

Trestné činy nezletilých

7.
6.
5.B

Drogy a jejich účinky
Zdravá výživa
Vrstevnický program

Mgr. Helísková
Mgr. Bimková
Mgr. Formánková
Mgr. Formánková
PPP Břeclav

8.

Stres, konflikty

Mgr. Helísková
Mgr. Bimková

1.

Zdravá výživa

4.B

Demokracie, trestné činy

Mgr. Strýčková
Mgr. Varmužová
Mgr. Hlaváčková

2.
4.B
7.

Bezpečně na kole
Zdravá výživa
Pohlavní nemoci

Mgr. Štelciková
Mgr. Hlaváčková
Mgr. Formánková

4.A
4.B
5.

Zdravý životní styl
Týrání zvířat - beseda
Péče o zdraví
Péče o handicapované
Návykové látky

Mgr. Horáčková
Mgr. Hlaváčková
Mgr. Holubová
Mgr. Hálová
Mgr. Formánková

Říjen

Listopad
Prosinec

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

6.
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SRPŠ

Akce školy – Nespecifická prevence 2012/2013
Měsíc
Září

Ročník

Program

Organizace

4. - 5.
1. - 5.
6. - 9.
4.

Zátopkova štafeta
Cvičení v přírodě
Beseda – internační t.
Exkurze Mikulčice

Mgr. Hálová
Třídní učitelé
plk. J. Vodička
Mgr. Horáčková
Mgr. Hlaváčková

6.
9.
8. - 9.

Knihovna + Ekor
Cyklovýlet
Jaké je být

9.
6. - 9.
8.
5.

Veletrh vzdělávání
Zátopkova štafeta
Baroko
About me (Aj)

1. - 5.

Pěvecká soutěž

1.

Moje rodina

5.

Sportujeme

5.

Hvězdárna a Planetárium

9.

Příběhy bezpráví

1.

Návštěva kostela

5.

Cestujeme

5.

Udržujeme tradice

5.
8. - 9.

Mikulášská besídka
My schol (Aj)
ČJ olympiáda

1.

Beseda s dětskou lékařkou

1. - 9.

Cena

Platba
Žáci

SRPŠ

80

autob.

10

autob.

Mgr. Klimek
Mgr. Formánková

Říjen
Mgr. Klimek
Mgr. Bimková
Mgr. Holubová
učitelé Hv

Listopad
Mgr. Strýčková
Mgr. Varmužová
Mgr. Holubová
Mgr. Hálová
Mgr. Holubová
Mgr. Hálová
Mgr. Brhelová

Prosinec
Mgr. Strýčková
Mgr. Varmužová
Mgr. Holubová
Mgr. Hálová
Mgr. Holubová
Mgr. Hálová
Mgr. Maradová
Mgr. Holubová

Leden

1. - 5.

Novoroční laťka
– skok do výšky
Divadlo Radost - Brno

Mgr. Strýčková
Mgr. Varmužová
Učitelé I. stupně
Učitelé II. stupně
Učitelé I. stupně

autob.

1. - 5.
7.
6. - 9.

Recitační soutěž
Lyžařský kurz
Lyžařský závod

učitelé I. stupně
Mgr. Klimek
Mgr. Klimek

autob.
autob.

Únor
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Měsíc
Březen

Ročník

Program

Organizace

5.
4. - 9.

Mgr. Holubová
Mgr. Brhelová

6. - 9.
1. - 5.

Volnočasové aktivity
Beseda se
„Svatobořickými dětmi“
Divadlo
Voda – týdenní projekt

2.
4.B
7.

Bezpečně na kole
Zdravá výživa
Pohlavní nemoci

Mgr. Štelciková
Mgr. Hlaváčková
Mgr. Formánková

4.B
5.

Volnočasové aktivity
Evropa – náš domov

8.
6. - 8.
6. - 9.
1. - 9.
4.

Projekt T.G.M.
Turistický kurz
Cykloturistický výlet
Školní výlety
Škola v přírodě

Mgr. Hlaváčková
Mgr. Holubová
Mgr. Hálová
Mgr. Brhelová
Mgr. Klimek
Mgr. Klimek
tř. učitelé
Mgr. Hlaváčková
Mgr. Horáčková

4.B
1. - 5.
1. - 9.

Ochrana přírody, zodpovědnost
MDD - atletický den
+netradiční disciplíny
Závod do vrchu

6. - 9.
1. - 9.

Atletická olympiáda
EVVO

Platba
Žáci

Cena

SRPŠ

70

učitelé I. stupně

Duben

Květen

20

Červen
Mgr. Hlaváčková
učitelé I. stupně
učitelé I. stupně
učitelé II. stupně
učitelé II. stupně
Mgr. Klimek

autob.

Školní rok 2012/2013 – řešení případů
Ročník
Šikana - podezření
Krádež
Alkohol
Kouření
Záškoláctví
Týrání, zanedbání péče
Návykové látky - podezření

1.

2.

3.

4.

5.
1

6.

7.

8.

9.

Celkem žáků
1

2

2

Vše bylo řešeno ve spolupráci s rodiči a odpovídajícími institucemi.

Závěr
Zaměřit se na vzájemné vztahy, spolupráci a toleranci.
Zapojit rodiče do dění školy.
Udržet nabídku volnočasových a sportovních aktivit.
Spolupracovat a využívat programové nabídky odborných pracovišť.
Věnovat zvýšenou péči žákům handicapovaným a žákům se zdravotními a sociálními riziky.
Dbát na prevenci rizikových faktorů, které mají vliv na zdravý vývoj dětí. /návykové látky, alkohol, kouření…/
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Část VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
V tomto školním roce sloužilo DVPP k rozšiřování vědomostí o problematice Evropské unie a integraci
evropských států, k podpoře proškolování koordinátora ŠVP (zapracování Standardů do ŠVP), začínajících učitelů,
podpoře studia finanční gramotnosti v matematice, metod a forem práce v cizím jazyce, ke studiu inovativních
forem výuky v přírodních a společenských vědách, k využití ICT technologií ve výchovně-vzdělávacím procesu
a podpoře vzdělávání v oblasti prevence sociálně-patologických procesů. Pozornost byla rovněž věnována rozvíjení
čtenářské (genetická metoda) a jazykové (činnostní učení) gramotnosti.
Dosáhli jsme toho, aby se každý pedagog průběžně vzdělával aktivitami, které vedou k udržování,
obnovování, upevňování a doplňování jeho kvalifikace. Určujícím prvkem byly odborné studijní zájmy účastníků,
potřeby školy i naše rozpočtové možnosti.
Potřebou naší školy v oblasti pedagogických věd byl: Učitel německého jazyka. Potřeba nadále trvá.
DVPP mělo pozitivní vliv na celkový profesní růst učitelů naší školy, uplatňování nových metod a forem práce
v jednotlivých hodinách, při plánování projektového vyučování i při organizování dalších tradičních akcí.
Důležitým zdrojem informací, metod a nápadů bylo předávání zkušeností a poznatků z dalšího vzdělávání
ostatním učitelům na předmětových komisích, či metodických sdruženích.
DVPP je nedílnou součástí práce školy - učitele a přispívá velkou měrou ke zkvalitnění výchovněvzdělávacího procesu.
Přehled DVPP v roce 2012/2013
Typ kurzu

Počet zúčastněných pracovníků
Základní škola

Nápady pro práci školní družiny
Dobré vyučování v matematice
Setkání metodiků prevence
Evropská unie, problematika integrace
Cesty do minulosti – síla paměti
Úrazy, bezpečnost dětí i zaměstnanců
Microsoft pro školství
Konference učitelů anglického jazyka
Angličtina hrou
Základy finanční matematiky
Konference ICT ve škole
Český jazyk činnostně
Genetická metoda výuky čtení
Koordinátor ŠVP
Využití ICT ve výuce přír. a chemie - 2x
Změny RVP do ŠVP

1
1
1
19
1
1
1
1
1
1
2
1
6
1
1
2
Mateřská škola

Rozvoj grafomotorických dovedností
Neklidné dítě - ADHD
Šikana v MŠ – proč si děti ubližují
Inovace ŠVP mateřských škol

2
1
1
1
Mgr. Jarmila Maradová, ZŘŠ
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Část IX. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Akce školy s celoročním rozsahem obohacovaly výchovně-vzdělávací práci školy. Jsou součástí života školy a jejich
prostřednictvím škola realizuje také klíčové kompetence a průřezová témata v těchto oblastech: osobnostní a
sociální výchova, multikulturní výchova, mediální výchova, environmentální výchova, výchova demokratického
občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
Školní rok 2012/2013 by tradičně zahájen slavnostním uvítáním prvňáčků. Prvňáčky přišli pozdravit představitelé
obce, vedení školy a školských organizací. Žáci druhého ročníku předvedli své kulturní vystoupení, kterým obohatili
slavnostní okamžik. Školní rok byl také tradičně ukončen slavnostním shromážděním žáků v kulturním domě. Zde
proběhlo pasování budoucích žáků prvního ročníku a předání pomyslné štafety žáků devátého ročníku nastávajícím
prvňáčkům. Po kulturním vystoupení žáků školy proběhlo slavnostní rozloučení s žáky devátých tříd. Byly jim
předány pamětní listy a šerpy. Na společném slavnostním obědě s vedením školy a třídními učiteli prožili poslední
společné chvíle ve škole.
Začátek školního roku navázal na závěr předchozího, když žáci naší školy vystoupili v Galerii Vaňkovka v Brně,
aby tak podpořili nadaci „Na kole dětem“ a současně napomohli propagaci obce i školy. V galerii vystoupily: Malá
cimbálová muzika a soubor Podkověnka.
Další významnou událostí, kterou si žáci v září roku 2012 připomněli, bylo 70. výročí zřízení internačního tábora ve
Svatobořicích. Výrobky a dokumenty ze svatobořického internačního tábora z období druhé světové války a stálá
školní výstava Historie internačního tábora ve Svatobořicích, zapůjčená rodákem Janem Kuxem – byly autentickými
i názornými pomůckami ve vyučování v měsíci září. Snaha žáků a jejich pedagogů byla v sobotu 15. září 2012
oceněna přímo pamětníky a jejich rodinnými příslušníky při prohlídce základní školy, kdy poznávali své předměty a
korespondenci, kterou po válce věnovali naší vesnici. Byli potěšeni, že se na utrpení jich samotných i celého národa
nezapomnělo a je připomínáno i těm nejmladším generacím. Vzpomínání jsme završili v pondělí 17. září 2012
besedou na kulturním domě s veteránem II. světové války plk. Pavlem Vranským, předsedou Ústředního výboru
Českého svazu bojovníků za svobodu Ing. plk. Jaroslavem Vodičkou, publicistou JUDr. Janem Kuxem a předsedou
Oblastní organizace bojovníků za svobodu Ing. Vladimírem Rajdou, kteří žákům přiblížili dobu II. světové války
a historii internačního tábora ve Svatobořicích.

Aktivity s tělovýchovným zaměřením:
3. říjen 2012
Zátopkova pětka (Hroznová Lhota)

I. stupeň

3. místo – kategorie vesnických škol

II. stupeň

3. místo – kategorie vesnických škol

5. říjen 2012
Pohár Emila Zátopka

říjen 2012 – prosinec 2012
Plavecký výcvik

žáci 2 a 3. ročníku

57 žáků

14. prosinec 2012
Vánoční laťka

I. stupeň

leden 2013
Turnaj ve vybíjené

I. stupeň

4. únor 2013 – 9. únor 2013
LVVZ – Kunčice u Starého Města pod Sněžníkem

7. ročník

35 žáků

6. a 7. ročník

50 žáků

6. – 9. ročník

41 žáků

květen 2013
Cykloturistický výlet

27. květen – 31. květen 2013
Turistický kurz – Filipovo údolí

18. 6. 2013
Závod do vrchu „O putovní pohár Josefa Zimovčáka“
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celá škola

Kulturní, ekologické a vzdělávací aktivity
celoroční projekt
Třídění odpadů

celá škola

projekt OPVK

1. stupeň

projekt OPVK

školní družina

projekt OPVK

celoroční projekt
Ekostrážci planety Země

celoroční projekt
Fantastický svět zvířat

prosinec 2012 – září 2013
Projekt vzájemného setkávání rodičů – předškoláků – učitelů

projekt OPVK

6. září 2012
Vystoupení Malé cimbálové muziky

12. září 2012
Vystoupení žáků školy v Galerii Vaňkovka

17. září 2012
Beseda s veterány II. svět. války
a členy Svazu bojovníků za svobodu

II. stupeň

19. září 2012
Exkurze - Městská knihovna a Ekor v Kyjově

6. ročník

27. září 2012
Cvičení v přírodě

I. stupeň

4. říjen 2012
Veletrh vzdělávání Hodonín - exkurze

9. ročník

10. říjen 2012
Projekt Baroko

8. ročník

24. říjen 2012
Projekt "Ochrana člověka za mimořádných událostí"

II. stupeň

31. říjen 2012
Školní kolo olympiády v českém jazyce

II. stupeň

5. listopad 2012
Konverzační příprava na zájezd do Anglie

II. stupeň – účastníci zájezdu

10. listopad 2012
Vítání občánků na Obecním úřadě

žáci 2. a 3. tříd, MŠ Mistřín

12. listopad 2012
II. stupeň

Školní kolo dějepisné olympiády

22. listopad 2012
Setkání s rodiči vycházejících žáků

rodiče žáků 9. ročníku

2. prosinec 2012
Mikulášská besídka

folklórní soubor Podkověnka, žáci školy

4. prosinec 2012
Vzájemná setkávání rodičů předškoláků - MŠ Svatobořice

5. prosinec 2012 – 9. prosinec 2012
Zájezd Anglie
Mikuláš

žáci II. stupně
9. ročník

21. prosinec 2012
Vánoční zpívání a besídky

celá škola

11. leden 2013
Den řemesel SOU Havlíčkova, Kyjov

9. ročník

30. leden 2013
Divadelní představení - Brno

I. stupeň
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31. leden 2013
Recitační soutěž - školní kolo

I. stupeň

4. únor 2013
Pěvecká soutěž - školní kolo

I. stupeň

7. únor 2013
Okresní kolo olympiády v českém jazyce
Recitační soutěž - školní kolo

4. a 5. ročník

26. únor 2013
Okresní kolo Dětské recitační soutěže v Hodoníně

žáci I. a II. stupně

3. březen 2013
Dětská pěvecká soutěž Jaromíra Měchury

žáci I. a II. stupně

4. březen 2013
Projekt "Jaké je být ..." – beseda s Mgr. P. Gazdíkem

8. a 9. ročník

5. březen 2013
Poslech varhan v místním kostele

I. stupeň

14. březen 2013
Okresní kolo zeměpisné olympiády

II. stupeň, zajištění a organizace

20. březen 2013
Divadelní představení – Zlín

II. stupeň

6. duben 2013
Vítání občánků

Podkověnka a Mateřská škola Mistřín

13. duben 2013
Setkání dětských souborů v Kostelci

Podkověnka

15. duben 2013 - 19. duben 2013
Sběr papíru

celá škola

18. duben 2013
Den otevřených dveří

celá škola

29. duben 2013 – 3. květen 2013
Sběr papíru

celá škola

30. duben 2013
Projekt "Ukliď si svou obec"

celá škola

6. květen 2013
Beseda „Jaké je být...?" - beseda s Veronikou Holerovou

8. ročník

9. květen 2013
Exkurze Brno

4. ročník

12. květen 2013
Den Matek – vystoupení dětí mateřských škol

MŠ, žáci základní školy

15. květen 2013 a 22. květen 2013
Exkurze firma VBF, s.r.o - Kyjov Boršov

8. ročník

23. květen 2013
„Projekt TGM - prezident, profesor, filozof – čím budu já?“ 8. ročník

27. květen 2013 – 31. květen 2013
Škola v přírodě

4. ročník

10. červen 2013 - 14. červen 2013
Sběr papíru v třídírně odpadů

celá škola

26. červen 2013
Slavnostní oběd pro žáky 9. ročníku

9. ročník, třídní učitelé, vedení školy

27. červen 2013
Slavnostní ukončení školního roku

celá škola
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Z výše uvedeného seznamu akcí a projektů vyplývá, že se škola zapojuje do akcí v obci a snaží se být nedílnou
součástí jejího kulturního a společenského života. Kromě již zmíněných akcí se škola v uplynulém roce zapojila také
do projektu Silvestr 2012, kdy společně s ostatními organizacemi v obci pomohla připravit prostředí pro přivítání
představitelů a hostů z ostatních obcí mikroregionu Nový Dvůr.
V rámci projektu „Obec přátelská rodině“ uspořádala škola v jarních měsících kurz počítačových základů pro
seniory, který se setkal s dobrým hlasem a vyžádal si jeho další pokračování.
Některé dřívější projekty jako např. tradiční Valentýnský karneval jsme v tomto školním roce nahradili dětským
dnem, na kterém žáci devátého ročníku uspořádali pro žáky I. stupně zábavné dopoledne se soutěžemi o odměny.
V rámci environmentální výchovy jsme rozjeli sběr papíru a to ve spolupráci s místním Sběrným dvorem. Tento sběr
je organizován jako soutěž mezi jednotlivci školy. Za sběr starého papíru bude do školy pořízena kopírka, která bude
sloužit pro potřeby žáků pro kopírování materiálů do školy.
11. ročníku Dětské pěvecké soutěže Jaromíra Měchury, který proběhl na Obecním kulturním domě ve SvatobořicíchMistříně dne 3. března 2013, se zúčastnilo 35 finalistů. Odborná porota vybrala následující vítěze: I. kategorie Karolína Řiháková, II. kategorie - Kateřina Martykánová a Adéla Řiháková, III. kategorie - Terezie Varmužová, IV.
kategorie - Markéta Varmužová. Do regionální soutěže dětských zpěváčků Slovácka, která se uskutečnila 21. dubna
2013 v Lužicích u Hodonína, postoupily 3 následující vítězné děti: Terezie Varmužová, Markéta Varmužová a Prokop
Neduchal.
V rámci Dne Země proběhl projekt „Ukliď svoji obec“, kdy žáci se svými učiteli měli přiřazeny různá místa v obci a
tato místa uklízeli ve spolupráci s obcí, která zajistila svoz vysbíraného odpadu.
Koncem měsíce května a začátkem měsíce června proběhly výlety všech tříd naprosto bezproblémově.

Vědomostní a dovednostní soutěže:
29. leden 2013
7. únor 2013
26. únor 2013
14. březen 2013

Okresní kolo dějepisné olympiády
Okresní kolo olympiády v českém jazyce
Okresní kolo Dětské recitační soutěže v Hodoníně
Okresní kolo zeměpisné olympiády

Testování:
Součástí testování žáků byly také testy Kalibro v 5. a 9. ročníku, které prověřily znalosti a dovednosti žáků v českém
jazyce, matematice, humanitním základu, přírodovědném základu a cizích jazycích.
V kategorii pro 5. ročník jsme se umístili v 7. desetině vesnických škol. V kategorii pro 9. ročník jsme se umístili v 6.
desetině vesnických škol.
Na konci školního roku se škola zapojila také do generální zkoušky testování žáků 5. a 9. ročníků na zjišťování míry
získaných kompetencí a ověřování standardů.

Část X. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou
školní inspekcí
Česká školní inspekce v tomto školním roce v naší škole inspekci neprovedla. V červnu navštívila naši školu
inspektorka ČŠI Hodonín, aby se informovala o průběhu celoplošného testování žáků 5. a 9. ročníku v rámci projektu
NIQES.

Část XI. Základní údaje o hospodaření školy
Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace je příspěvkovou
organizací Obce Svatobořice-Mistřín. Organizace hospodaří s prostředky určenými na provoz (příspěvek
zřizovatele), s prostředky ze státního rozpočtu (na mzdy a ONIV) a s vlastními prostředky. Závazné ukazatele
hospodaření byly splněny. Organizace hospodařila s kladným hospodářským výsledkem. Podrobné informace o
hospodaření jsou zpracovány ve výroční zprávě o hospodaření školy za rok 2012, která je k dispozici u vedení školy
či u zřizovatele.
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Část XII. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Škola nebyla ve školním roce 2012/2013 zapojena rozvojových programů.

Část XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů

Projekt je je financovaný z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR
Název projektu: Podpora klíčových kompetencí žáků v oblasti EVVO, finanční gramotnosti prostřednictvím
fiktivní firmy a praktických manuálních i jiných činností přispívajících k výběru vhodného typu následné školy u
žáků ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/02.0015
Příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Částka: 1 933 786,00 Kč
Zahájení projektu: 1. 2. 2013
Ukončení projektu: 31. 1. 2015
Počet nově vytvořených/inovovaných produktů:
1. Fiktivní firma, volnočasová aktivita (produkt s ICT komponentou),
žáci vytvoří imaginární firmu zabývající se prodejem kancelářského zboží, navrhnou logo (poč. grafika),
zpracují reklamní kampaň (poč. grafika), zavedou účetnictví (MS Excel), zvolí firemní strategii (konkurenční
„boj“ s konkurenční skupinou), učí se hospodařit s penězi (investice, platy, nákup, …)
2. Dětská školní televize, volnočasová aktivita (produkt s ICT komponentou),
žáci svým pohledem natočí (dig. kamera), sestříhají (poč. zpracování obrazu + poč. grafika), okomentují
(dig. zpracování zvuku) události ze života obce a prostřednictvím obecní kabelové televize seznámí se svým
pohledem obyvatele obce
3. Mladý ekolog, volnočasová aktivita (produkt s komponentou ŽP),
cílem aktivit kroužku je souhra člověka s přírodou, trvale udržitelný rozvoj, poznávání vzájemných vztahů
člověk a příroda na příkladech v nejbližším okolí žáků
4. Včelařský kroužek, volnočasová aktivita (produkt s komponentou ŽP),
cílem aktivit kroužku je souhra člověka s přírodou, trvale udržitelný rozvoj, poznávání vzájemných vztahů
člověk a příroda na příkladech v nejbližším okolí žáků prostřednictvím chovu včel
5. Hurá za přírodou, volnočasová aktivita (produkt s komponentou ŽP),
cílem aktivit kroužku je souhra člověka s přírodou, trvale udržitelný rozvoj, poznávání vzájemných vztahů
člověk a příroda na příkladech v nejbližším okolí žáků
6. Publikace o EVVO na škole, dokument (produkt s komponentou ŽP),
podpora EVVO na škole zpracovaná ve formě brožury
7. Keramika, volnočasová aktivita,
cílem aktivit kroužku je podpora manuální zručnosti žáků prostřednictvím práce s hlínou a jinými materiály
používanými při zhotovování keramických předmětů
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8.

Dovedné ruce, volnočasová aktivita,
cílem aktivit kroužku je podpora manuální zručnosti žáků prostřednictvím práce s různými materiály
používanými při zhotovování estetických předmětů
9. Folklorní kroužek, volnočasová aktivita,
cílem aktivit kroužku je podpora spolupráce obec – škola – veřejnost, formou kulturních a národopisně
osvětových akcí
10. Dokument o podpoře žáků v kariérním růstu/systému na škole,
podpora žáků v kariérním růstu/systému na škole zpracovaná ve formě brožury
11. Předmět Dílny, zapracovaný do ŠVP jako součást Pracovních činností,
podpora manuální zručnosti žáků školy formou práce s různými materiály prostřednictvím praktických
výrobků
EU peníze školám
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Číslo výzvy: 21
Ukončený projekt stručně:
Název projektu – Inovace ŠVP, podpora klíčových kompetencí u žáku (s důrazem na ICT a cizí jazyk) a užití nových
vyučovacích metod, organizačních forem, výukových činností na ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín
Registrační číslo projektu – CZ.1.07/1.1.02/02.0003
Grantové schéma – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Celkové náklady projektu – 2 636 668 Kč
Doba realizace – 1. leden 2010 - 30. červen 2012
Stručný obsah projektu – Projekt usiluje o zlepšení celkového vzdělávání a výuky u žáků a učitelů na ZŠ a MŠ
Svatobořice-Místřín. V projektu řešíme aktuální potřeby školy a vycházíme z dotazníkového šetření i osob.
Pohovorů.
Cílovými skupinami projektu jsou – 1) žáci, 2) pedagog. pracovníci školy
Hlavní cíle projektu –
1) posilování ICT a jazyk. gramotnosti (i nad rámec vyučování): dosažení cíle prostřednictvím nové ICT techniky
(interaktivní tabule, PC, SW), zavedením nových volnočas. aktivit, praktickými aktivitami žáků a učitelů (ročníkové
práce, projekty, e-learning), činností Informačního centra - knihovny
2) inovace ŠVP; dosažení: pomocí efektivnějšího propojováni mezipředmětových vazeb (nejen teoreticky, ale i
prakticky - multimediální výchova, projekt dny aj.)
3) zavádění vyuč. metod, organizač. forem a výuk. činností (důraz na mezipředmětové vazby; dosažení: projekty, vl.
metodické listy, pomůcky, hodiny na interaktivní tabuli)
4) posilování kompetencí žáků; dosažení: pomocí praktických aktivit

Část XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů
ve vzdělávání
Spolupráce s rodiči
Při škole funguje Sdružení rodičů a přátel školy, které zastupuje a hájí práva rodičů ve vztahu ke škole. Sdružení
rodičů a přátel školy má zvolené předsednictvo a z každé třídy svého třídního důvěrníka, včetně mateřských škol.
Toto uskupení se schází pravidelně na schůzkách společně s vedením školy a řeší otázky chodu školy.
Sdružení se podílí na spolufinancování akcí pořádaných školou, pomáhá nám udržovat ve velmi dobrém stavu
lyžařské vybavení a každoročně organizuje Ples SRPŠ.
Spolupráce s rodiči je na velmi vysoké kvalitativní úrovni a budeme velmi rádi, pokud tomu bude i nadále.
V rámci vzdělávání žáků u nás také funguje projekt „Jaké je být?“. Jedná se o cyklus besed, který je věnován
konkrétním povoláním. V rámci besed se žákům osmých a devátých tříd představují různé profese. Na tyto besedy
jsou zváni rodiče žáků i lidé, kteří svými zkušenostmi a vědomostmi mají dětem co nabídnout.

- 16 -

Školská rada
Dle § 167 Zákona č.561/2004 Sb. (školského zákona) byla ustanovena v listopadu 2012 školská rada. Ve školním
roce se sešla 2x s těmito závěry:
- schválení výroční zprávy za školní rok 2011/2012, pravidel pro hodnocení žáků, změn organizačního řádu školy,
výroční zprávy o hospodaření školy, změn ve školním vzdělávacím programu
- projednání změn personálního obsazení školy, problémy se zatékáním a reklamace fasády, inovace Školního
vzdělávacího programu

Odborová organizace

Při škole pracuje základní organizace odborového svazu. Její předsedkyní je Mgr. Irena Hlaváčková. Spolupráce se
ZOOS je na dobré úrovni, zástupce je brán na porady provozních zaměstnanců a materiály jsou projednávány v
souladu s právními předpisy. Kolektivní smlouva na rok 2011 č.j. ZS/642/10 byla podepsána dne 28. prosince 2010.

- 17 -

Část XIV. Závěr
Kontrola opatření z roku 2012/2013
1.

2.

3.

4.

Pozornost kontrolní a hospitační činnosti bude nadále zaměřena na zlepšení písemného projevu žáků, práci
s textem porozumění textu, zdokonalování komunikativních dovedností dětí a užívání interaktivních metod
ve výuce – splněno
Kontrolní a hospitační činnost zástupkyně ředitele byla zaměřena na písemný projev žáků. Hospitační
činnost ředitele školy se v uplynulém školním roce zaměřila na celkový průběh vyučovacích hodin a
metod užívaných při vyučování. Ze závěrů kontrolní a hospitační činnosti zástupkyně ředitele školy
vyplývá, že u žáků došlo ke zlepšení písemného projevu, přestože u některých žáků stále nedosahuje
patřičné úrovně. V oblasti komunikativnosti žáků, jsou žáci na dobré úrovni, nicméně i zde je potřeba
připravovat žáky na životní situace a zlepšovat jejich mluvený projev. Ve využívání interaktivních
metod převažuje na prvním stupni využívání již hotových interaktivních prostředků – programy. Na
druhém stupni užívají učitelé hotových interaktivních prostředků, ale také si vytvářejí své vlastní
materiály.
Realizovat další úkony vedoucí ke zkvalitňování školního vzdělávacího programu – autoevaluační
hodnocení formou pohovorů a písemných šetření, zjišťování dosažené úrovně v získaných kompetencích
u žáků v průběhu studia dle školního vzdělávacího programu, zavádění inovativních metod a forem do
výuky – splněno
V průběhu školního roku bylo zjišťováno průběžné naplňování kompetencí dle školního vzdělávacího
programu formou srovnávacích písemných prací zejména v oblastech českého jazyka, matematiky a
anglického jazyka. Do školního vzdělávacího programu byly zakomponovány standardy těchto oborů a
v průběhu jarních měsíců roku 2013 byla provedena úprava ŠVP se zapracováním další úprav a
nových kompetencí. Tyto úpravy byly realizovány formou dodatku ke všem platných vzdělávacím
programům. Vzhledem k potřebě školy byl také zpracován vzdělávací program pro žáky s lehkým
mentálním postižením.
Nadále zajišťovat volnočasové aktivity pro žáky a zřídit při škole školní klub – částečně splněno
Škola i nadále zajišťuje volnočasové aktivity pro žáky. Využívá k tomu také spolupráce se zákonnými
zástupci žáků a dalšími obyvateli obce. Nepodařilo se dosud zřídit při škole školní klub, kde by byla
zájmová činnost žáků částečně zpoplatněna.
Realizovat projekty, při kterých dojde k zapojení rodičů při jejich realizaci – splněno
V průběhu školního roku se podařilo zapojit rodiče žáků do mimoškolní činnosti, kdy rodiče vedli
zájmové útvary. Rodiče se také podíleli na činnosti školy, jako doprovod pedagogického pracovníka
na školních výletech.

Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků
1.
2.
3.
4.

materiálně technické a hygienické, v počtu odborných pracoven, ve vybavenosti školy výpočetní
technikou
efektivního využití finančních zdrojů – projekty, finanční prostředky od zřizovatele
výchovného poradenství, prevence patologických jevů, práce s žáky s poruchami učení a se zvláštními
vzdělávacími potřebami
spolupráce se SRPŠ, školní radou, se zřizovatelem, se školním parlamentem.

Oblasti, ve kterých je třeba úroveň zlepšit
V oblasti výchovně-vzdělávací:
1. zlepšovat a zdokonalovat úroveň písemného projevu a komunikativních dovedností žáků a zdokonalení
komunikativních dovedností dětí, pracovat také v oblasti práce s textem a porozumění textu,
2. pracovat na systému autoevaluace školy jako jednoho z klíčových prvků sebekontroly školy
3. pokračovat v obměně školního vzdělávacího programu, inovovat a aktualizovat jeho podobu i obsahovou
náplň, dle potřeb školy a žáků
4. zřídit ve spolupráci se zřizovatelem Školní klub, který by zaštiťoval zájmovou činnost žáků
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Návrh opatření
Pro zkvalitnění výchovně-vzdělávací činnosti školy budou přijata ve školním roce 2012/2013 tato opatření:
1. pozornost při kontrolní a hospitační činnosti věnovat metodám a formám práce se žáky, které vedou
ke zkvalitnění písemného projevu žáků, prohlubují práci s textem a porozumění textu, zdokonalují
komunikativní dovednosti žáků,
2. využívat autoevaluačních prostředků, které povedou ke zjištění stavu školy a školského zařízení a budou
zpětnou vazbou komunikace mezi školou a rodiči a školou a žáky,
3. pracovat na obměně školního vzdělávacího programu v návaznosti na změny vydané ministerstvem
školství mládeže a tělovýchovy,
4. zřídit při škole školní klub, který zastřeší zájmovou činnost žáků při škole

Ve Svatobořicích-Mistříně dne 2. 9. 2013

Mgr. Zbyněk Mašek, ředitel, v.r.
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