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1. Základní údaje o škole

Název školy – právnické osoby
(dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR – Rozhodnutí z 28. 8. 2007):
Základní škola a Mateřská škola Přibice, příspěvková organizace
Právní forma:

příspěvková organizace

IČO:

70877076

Zařazení organizace dne:
Dne 25. 3 .1996 zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení.
Identifikátor právnické osoby - IZO: 600112616
Zřizovatel: Obec Přibice, 691 24 Přibice 348
Kontakt:
email:

skolapribice@quick.cz, zspribice@seznam.cz

telefon:

+ 420 5460604100, 546604101, 519432259

adresa, sídlo:

ZŠ a MŠ Přibice, 691 24 Přibice 46

ředitel školy - statutární orgán:

Mgr. Marcela Mrkvicová

vedoucí učitelka MŠ

Bc. Jana Špačková

Školská rada:
Zřízena dle § 167 a 169 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), na základě rozhodnutí starosty obce Přibice a na
základě Volebního řádu vydaného Obcí Přibice.

Počet členů – 6
Členové školské rady:
Za rodiče:

Mgr. Rudolf Kolegar, Ing. Karel Kratochvíl

Za zřizovatele:

Ing. Jan Čábelka, Ing. Romana Klívarová

Za ped. pracovníky: Mgr. Kateřina Jochlíková, Mgr. Denisa Háková

Součásti školy:
mateřská škola – 2 třídy- provoz 6,30 - 16 h
základní škola – 1. stupeň ZŠ (1. – 5. ročník)
školní kuchyně a jídelna – školní a závodní stravování pro ZŠ i MŠ
školní družina - 1 oddělení, provoz 6,30- 7,40 h
11, 40- 16 h

Vzdělávací program:
ŠVP Každý má svou šanci, čj. 3/2014

Výuka cizích jazyků:

Anglický jazyk

Integrované děti:

1

Školní rok 2014/2015

Jsme malotřídní škola, škola je organizována jako trojtřídní s pěti ročníky a s jedním oddělením školní
družiny, dvěma odděleními mateřské školy./ pracuje podle vlastního vzdělávacího programu/ a
výdejnou stravy pro MŠ, ZŠ i cizí strávníky./
Spojen je 2. a 3. Ročník a 4. a 5. ročník, 1. ročník je samostatný.
2. a 3 ročník rozdělen na hlavní předměty / Cj, M, AJ /
Základní škola je součástí aktivních škol, jejichž výuka je založena na činnostním učení.
Základem naší práce je pozitivní vztah k dítěti, učení, kolegům, ke světu
Podporujeme tvůrčí přístup k žákům, k učení, rozvíjíme fantazii a tvořivost
Uvádíme žáky do informačního systému
Vedeme své žáky k neustálému hodnocení a sebehodnocení, k sebedůvěře
Vedeme žáky k aktivnímu naslouchání, rozvoji komunikace, pěstujeme rozvoj celoživotních
dovedností
Dopřejeme dětem dostatek volnosti a svobody, učíme je toleranci, spoluzodpovědnosti k sobě samému

Přistupujeme k dítěti jako k plnohodnotnému člověku, majícímu stejná lidská práva a povinnosti jako
každý z nás.

Ekokodex školy
-

Šetrně nakládat s energiemi

-

Neplýtvat vodou

-

Ekologicky hospodařit s odpady

-

Příkladný vztah k přírodě

-

Učit děti být šetrnými hospodáři

Pravidla Ekokodexu se snažíme dodržovat i mimo školu, ve svých domovech, protože si
uvědomujeme, že přírodní zdroje nejsou nevyčerpatelné. Ve škole sbíráme víčka PET lahví, třídíme
odpady.
Školní družinu navštěvuje 30 dětí.
Celkem je ve škole 54 dětí
• V 1. ročníku

14 dětí

• Ve 2. ročníku

14 dětí

• Ve 3. ročníku

11 dětí

• Ve 4. ročníku

7 dětí

• V 5. ročníku

8 dětí

Mateřskou školu navštěvuje 44 dětí - 2 oddělení / Zvonci, Krtečci /

Další charakteristiky školy:













individuální přístup k dětem
hezky upravené vyučovací prostory
klidný a laskavý, ale přesto náročný přístup k dětem
moderní pomůcky a vybavení
zajištění pitného režimu (čaj)
počítačová učebna , nově vybavená z peněz EU
neomezený přístup na internet
vzdělávání dětí bez drog a šikanování
výchova ke zdravému životnímu stylu
divadelní představení a koncerty
vícedenní výlety
·
menší počty žáků ve třídách (vhodné i pro nápravu výchovně-vzdělávacích problémů
některých dětí)
 vše pod jednou střechou – základní vzdělávání v ZŠ, zájmové vzdělávání ve školní družině,
předškolní vzdělávání v MŠ, školní stravování ve ŠJ
 interaktivní výuka - tabule ve třech třídách


















Ve škole využíváme vyvážená pravidla:
Máš právo na domov
Máš právo žít ve své rodině
Nikdo ti nesmí ubližovat
Máš právo mít své kamarády
Máš právo učit se a vzdělávat
Máš právo říkat, co si myslíš
Máš právo na život bez hladu
Máš právo na pomoc v nemoci
Máš právo rozvíjet všechny svoje zájmy
Máš právo na život v bezpečí
Máš právo na svůj volný čas
Máš právo žít v míru
Máš právo na život
Máš právo na své vlastní jméno
Máš právo na svoji vlast

Materiálně technické zajištění:

Škola se nachází v budově (společně ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ) a technicky je dobře vybavena. Je také
dostatečně zabezpečena moderními didaktickými pomůckami.
V rámci projektu Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT / projekt EU / je škola
vybavena počítačovou učebnou. Jsou zde nové počítače, ale i tiskárna a nová kopírka, dataprojektor
.Ve třech třídách jsou nainstalovány interaktivní tabule.
Všichni žáci i zaměstnanci mají

neomezený přístup na internet.

Pro výuku tělesné a sportovní výchovy využívá škola místní fotbalové hřiště a tělocvičnu, na školním
dvoře bylo vybudováno doskočiště a venkovní učebna.
Byl zde také kvůli bezpečnosti dětí vybudován nový plot, 2 altány s venkovním posezením, nová
dlažba, byla zabudována venkovní sprcha.

Třídy mateřské školy je vybaveny pěkným nábytkem nábytkem, pro děti jsou vytvořeny hrací kouty s
různým zaměřením, které se obměňují.
Také družina je vybavena hracím a odpočinkovým koutkem, je zde nová sedačka a prostory chodeb a
družiny jsou nově vymalovány.
2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti - právnická osoba vykonává činnost těchto škol
a školských zařízení:

Mateřská škola zabezpečuje předškolní vzdělávání v souladu s § 33 až 35 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.
kapacita: 47 žáků
IZO: 107 604 809
Základní škola poskytuje základní vzdělávání v souladu s § 44 až 56 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a
příslušnými prováděcími právními předpisy.
kapacita: 80 žáků
IZO: 108 010 422
Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s § 111 zákona č. 561/2004 Sb.,o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a
příslušnými prováděcími právními předpisy.
kapacita: 25 žáků
IZO: 118 400 614
Školní jídelna zabezpečuje školní stravování dětí v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a
příslušnými prováděcími právními předpisy a zabezpečuje závodní stravování zaměstnanců
organizace v souladu ustanovení § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými
prováděcími právními předpisy.
kapacita: 125 stravovaných
IZO: 103 191 399

3. Přehled pracovníků školy

Charakteristika pedagogického
sboru:

Na základní škole pracují 4 pedagogické pracovnice:
ředitelka: Mgr. Marcela Mrkvicová
učitelka: Mgr. Denisa Háková
učitelka: Mgr. Kateřina Jochlíková
učitelka: Mgr. Marcela Větrovská

vychovatelka: Hana Hašková
výchovná poradkyně:Mgr. Kateřina Jochlíková

V mateřské škole 4 pedagogické pracovnice:
vedoucí učitelka: Bc. Jana Špačková
učitelka MŠ: Kamila Jordánová
učitelka MŠ Michaela Tesařová
učitelka MŠ Mgr. Simona Tomková, logopedka

Provozní zaměstnanci:Friesová Radka-ekonomka školy
Schimerlová Jitka-školnice
Mandáková Lenka-uklizečka
Pospíšilová Yveta-kuchařka
Uchytilová Martina- kuchařka

Pedagogičtí zaměstnanci
ředitel školy
učitelky ZŠ
učitelky MŠ
vychovatelka ŠD
CELKEM úvazky:

celkem:
1
4
4
1

z toho kvalifikovaní:
1
4
3
1

1
1
1
3,81

1
1

Provozní zaměstnanci
kuchařka
ekonomka+ved. ŠJ
školnice
CELKEM úvazky

Organizační podmínky :
Systém komunikace mezi pracovníky školy
Porady
Způsob předávání informací
Vnitřní předpisy
Kontrolní činnost
Evaluační činnost školy

Podmínky komunikace:
Komunikace s rodiči a veřejností
Komunikace se školskou radou
Komunikace se zřizovatelem

---

4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném
přijetí do školy
Zápis žáků do 1. třídy:
Počet dětí u zápisu

Počet odkladů ŠD
navržen
skutečnost
0
0

14

Očekávaný počet dětí

Očekávaný počet tříd

14

1

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími
programy a podle poskytovaného stupně vzdělání
Prospěch žáků
Počet žáků
celkem

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Opravné
zkoušky

Hodnoceno
slovně

54

49

5

1

0

0

Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku dle § 38 školského zákona (v zahraničí): 0
Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku jiným způsobem dle §41 školského zákona (individuální
vzdělávání): 0
Chování žáků:
Snížený stupeň z chování:

Počet žáků
1. pololetí (stav k31.1.2015
2. pololetí (stav k 30.6.2015):
1.

- z toho 1.stupeň

0
0

0
0

Docházka žáků:
Zameškané hodiny celkem
- z toho neomluvené

2284
0

Počet žáků, kteří odešli ze ZŠ

žáci, kteří přešli do ZŠ
žáci, kteří přešli do SŠ

celkem počet žáků
4
3

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Ve školním roce 2014/2015 byl zpracován nový minimální preventivní program. Ve škole
nebyl zaznamenán výskyt sociálně patologických jevů.
O vše se starala vzorně výchovná poradkyně paní Mgr.Kateřina Jochlíková ,spolupracovala i se
sociálním odborem Pohořelice a s charitou Brno. Která nám umožnila celoroční stravování pro 2 děti
ze sociálně slabé rodiny.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzdělávání v oblastech:
o

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

o

ŠVP

o

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti státní informační politiky ve
vzdělávání

o

Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů
ve specializaci, kterou vyučují

Počet kurzů
Počet účastníků

25
10

MŠ:
Bc. Špačková Jana – Koncepce životního stylu, nadace Anabell
Zdravý styl v MŠ
AJ pro děti efektivně
Řízení mateřské školy
Indiv. předškolní vzdělávání. Možnost plánování a organizace

Mgr. Simona TomkováKoučink, worshop zdravého životního stylu, psychohygiena
Logopedická náprava
Psychomotorické hry v MŠ

Tesařová Michaela- Rozvoj grafomotoriky u předškoláků
14 denní kurz AJ v Londýně

Jordánová Kamila- Rozvoj grafomotoriky u předškoláků

Mgr. Marcela Mrkvicová- Řízení základní školy
14 denní kurz AJ v Londýně
Práce s ICT
Mgr. Kateřina Jochlíková- 14 denní kurz Aj v Londýně
Aj pro pokročilé
Práce s dyslektickými žáky
Mgr. Denisa Háková- Jazykový kurz AJ pro začátečníky
Dyslexie- specifické poruchy učení

Uchytilová Martina-Školní stravování od začátku
Mandáková Lenka- Minimum ve stravovacích službách
Friesová Radka- Novinky v oblasti moderní agendy
Aktuality v účetnictví
Školní stravování od začátku
Kontrola dotací ze strany poskytovatele

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Základní škola
Den plný her. Sportovní odpoledne, skákací hrad, opékání špekáčků
Den pro zdraví, plnění úkolů v terénu
Dýňování, nejlepší dýňový pokrm

Svatomartinský lampionový průvod
Drakiáda
Dopravní dny
Adventní věnce - tvoření s rodiči
Zpívání u vánočního stromu, vánoční jarmark- prodávání výrobků dětí, pečení cukroví s
dětmi
Dětský karneval,
Jarní tvoření s rodiči
Kdo si hraje, nezlobí aneb řádí celá rodina - oslava Dne dětí
Požární cvičení
Zlatá brána - pásmo říkadel a písní na závěr šk. roku

Projekty a školní akce:
Výstava - Jak žít s postižením- Brno

Den Země

Matematický klokan a cvrček

Návštěva knihovny v Pohořelicích, v Přibicích

Plavání- 2. a 3. ročník

Předávání vysvědčení prvňáčkům- starosta
obce

Mikulášský den
Den dětí - hry
Vánoční koncert
Sportovní olympiáda školy
Čarodějnický den
Beseda o šikaně a o kyberšikaně
Výchovný koncert- dětská cimbálová skupina
pod vedením pana uč. Farkaše

Výstup z informatiky - Biologická konference

Divadlo Polárka

Den jazyků

Divadlo Radost

Exkurze

Návštěva Masarykovy univerzity- jsem vědec

Vyškov- návštěva vojenského prostoru

Dopravní den- soutěž- Malý cyklista
Oblastní kolo dopravní soutěže Pohořelice

Pěvecká a recitační soutěž

Výukový program - Hv

Den matek-vystoupení , divadelní představení
naší školy

Vystoupení kouzelníka

Ekologická výchova- Ekocentrum Pavlovice
Výlet na tři dny- poznáváme okolí Pálavy

Výlet do Prahy

V průběhu celého školního roku probíhaly barevné dny, dny smíchu. Ve školní družině byly
organizovány soutěže s různým zaměřením pro všechny školní děti.

Mateřská škola

Tvořivé odpoledne s rodiči

Vítáme jaro s rodiči - vynášení Morany

Drakiáda

Velikonoce - tvořivá dílna

Diagnostika

Přejeme maminkám k svátku

Vánoční dílny

Pohádková zahrada - soutěživý den ke Dni dětí

Martinské slavnosti

Školní výlet- ZOO

Divadlo Radost

Zápis do MŠ

Plavání

Kino- Velké Němčice

Dětský karneval

Den otců

Přednáška pro rodiče – správné mluvenílogopedie

Sportovní dopoledne
Loučení s předškoláky

Aktivity školní družiny

Hry s barvami, dýńování, práce s přírodninami

Valentýnské dílny

Drakiáda

Den Země

Krmení zvěře, vycházky do lesa

Celoroční hra- hledání pokladu- včelí královna

Vánoční ozdoby

Puzzliáda

Pečení vánočního cukroví
Zimní hry

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve šk. roce 2014/ 2015 proběhla kontrola ze strany zřizovatele- audit
Předmět kontroly- využívání finančních prostředků, kontrola dodržování právních předpisů školského
zákona, bezpečnost a ochrana zdraví, směrnice / veřejnosprávní kontrola/
Nadále probíhají kontroly našeho bezpečnostního technika
Dále nás navštívila kontrola z hygieny, která nenašla žádné nedostatky.
Kontrola pokladní hotovosti a cenin v organizaci
Kontrola sociálního a nemocenského pojištění Brno

10. Základní údaje o hospodaření školy – ZŠ a MŠ
a) Příjmy
CELKEM
4 351 000
910 000
117 450
33 700
5 412 150

dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu
dotace na provozní výdaje
poplatky od rodičů - školné
Účelová dotace ze SR
Celkem
b) Výdaje (kalendářní rok
Hlavní
činnost dotace ze
státních
prostředků

Dotace MÚ

CELKEM

–
ostatní zdroje,
DČ

investiční
neinvestiční
z toho:
- přímé náklady
na platy pracovníků+dohody
zákonné odvody + FKSP
ONIV
- provozní náklady
opravy a údržba nemovitého majetku
energie
odpisy
tel.poplatky
ostatní služby
spotřeba materiálu – režijní mat.
čistící prostředky
kancelářské potřeby

--4 384 700
-

-

--4 384 700
-

3 174 000
1 109 700
101 000

259 307,-90 758,--

3 433 307,-1 200 458,--

81 903,-179 500,-44 074,-15 827,-96 206,-73 829,-27 999,-18 698,--

drobný majetek
programy, aktualizace

76 780,-16 619,--

c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2014)
Skutečnost
Mzdové prostředky na platy SR
Účelová dotace SR
Hospodářský výsledek obec

Limit
13,22
33 700

Rozdíl

12,48
33 700
+210 398,69

0,74
0

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola je zapojena do dlouhodobého projektu Zdravé zuby, Ovoce do škol, Cloud je
budoucnost vzdělávání. Rozvoj jazyků, Aktivní škola

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Ve školním roce nebyl nikdo ze zaměstnanců zapojen do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení.

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z
cizíchzdrojů
Ve školním roce 2014/2015 byly školou realizovány 2 projekty z cizích zdrojů

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Škola spolupracuje s Centrem volného času Pohořelice v oblasti využití volného času a
volnočasových aktivitách.
Při plnění úkolů ve vzdělávání spolupracuje naše škola s dalšími organizacemi, které nabízejí
vzdělávací a výchovné pořady, programy, soutěže, besedy a semináře.
Tato akce doplňují a zpestřují školní výuku žákům, nebo slouží k dalšímu vzdělávání ped. pracovníků.
Ředitelka se pravidelně účastní všech akcí určených pro vedoucí pracovníky na OŠMT, školu
zastupuje při jednání s úřady a spolupracuje s vedením obce Přibice.
Při škole pracuje velmi dobře školská rada.
Výsledkem je vytváření co nejlepších podmínek a nejvhodnějšího prostředí pro výchovu a výuku žáků
naší školy.

Hlavní úkoly ve školním roce 2015/ 16
1, Dokončení úkolů a cílů Strategického plánu rozvoje školy 2013- 2016


zpracovat analýzu pro nový plán rozvoje školy

2, Zvyšování kvality výuky- OP- VK- Výzva 56



rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti
rozvoj výuky angličtiny, vzdělávání pedagogů, výjezd žáků do Velké Británie s výukou
angličtiny

3, Naplňování vzdělávacího programu Ekoškola



zaměření na badatelskou výuku a osvětovou činnost
pořízení mikroskopů a výukového materiálu z peněz ministerstva životního prostředí

4, Rozvoj lidových tradic
5, Zkvalitňování vzdělávacích podmínek



Integrace žáků s poruchami učení, aktivní činnost PPP
Rekonstrukce školního dvora

Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na poradě pracovníků školy. Po projednání v radě
školy bude kopie předána zřizovateli (Obec Přibice) a dle zák. 106/99 Sb. bude vyvěšena v budově
školy na veřejně přístupném místě.

Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2014/ 2015 byla schválena Radou školy dne 27.10.2015

