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1. Charakteristika školy
NÁZEV:

Základní škola Dambořice, okres Hodonín
příspěvková organizace
ZŘIZOVATEL:
Obec Dambořice
IZO:
102 391 211
TELEFON:
518631130, 518631341, 602453686
E – MAIL:
zsdamborice@seznam.cz
WWW STRÁNKY:
http://zsdamborice.cz/
ŘEDITEL:
Mgr. Drahomíra Beková
ZÁSTUPCE ŘEDITELE:
Mgr. Regina Maleňáková
VÝCHOVNÝ PORADCE:
Mgr. Jiřina Poláčková
KOORDINÁTOR – PREVENCE NEG. JEVŮ: Mgr. Eva Fajtová
POČET PED. PRACOVNÍKŮ:
13
POČET VYCHOVATELEK ŠD:
2
POČET ASISTENTEK PEDAGOGA:
2
POČET PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCŮ V ZŠ:
3
POČET ZAMĚSTNANCŮ VE ŠJ:
3

POČET TŘÍD:

POČET ŽÁKŮ k 30. 9. 2015:

ŠKOLA SDRUŽUJE:

I. stupeň
II. stupeň
ŠD

5 tříd
4 třídy
2 oddělení
177 žáků
102 žáků
75 žáků

celkem
I. stupeň
II. stupeň

základní školu
školní družinu
školní jídelnu

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: škola není úzce odborně zaměřena, vytváří podmínky pro všechny
žáky
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1.1 AKTIVITY ŠKOLNÍHO ROKU 2015/ 2016
I ve školním roce 2015/2016 bylo realizováno množství akcí v rámci pokračujícího
celoškolního projektu "Škola jako komunitní centrum obce".
Dílčí či třídní projekty a akce:

1.9.2015
7.9. - 20.11. 2015
9.9.2015
18.9.2015
30.9.2015
2.10.2015
27.10.2015
16.11.2015
16.11.2015
18.11.2015
19.11.2015
28.11.2015
29.11.2015
30.11.2015
7.12.2015
8.12.2015
10.12.2015
22.12.2015
12.1.2016
13.1.2016
19.1.2016
28.1.2016
29.1.2016
29.2.2016
23.3.2016
4.4.2016
4.4.2016
13.4.2016
14.4.2016
5.5.2016
10.5.2016

I. stupeň
Zahájení školního roku - v 8.00 hod mše svatá, v 9.00 hod slavnostní zahájení školního
roku v tělocvičně školy
SCIO, testování žáků 5. třídy z AJ
Informativní schůzka pro rodiče žáků 3. třídy od 17. 30 hod
Vycházka do lesa 1. třída
Dýňová olympiáda ŠD
Plavecký výcvik 2., 3. třída
Žijeme zdravě- projektový den 1- 4. třída
VIDA - Brno, 4.,5. třída
Příprava DOD, dílny
Beseda s myslivcem, 5. třída
Jak předejít školní neúspěšnosti- beseda s Mgr. Světlanou Pelclovou (spec. pedagog PPP v
Kyjově)
Den otevřených dveří
Adventní koncert
Filmové představení V hlavě - 1. - 9. třída
Projekt "Zdravá svačinka" 1., 2. třída
Projekt "Zdravá svačinka" 3., 4. třída
Florbalový turnaj žáků I. stupně - Dambořice
Třídní besídky 1. - 4. třída
Jsem připraven k nástupu do I.třídy? - beseda s Mgr. Světlanou Pelclovou (spec. pedagog
PPP v Kyjově)
Tři oříšky pro Popelku, divadelní představení dramatického kroužku v Bošovicích, 3. třída
Florbalový turnaj žákyň I. stupně - krajské kolo - Brno
Vydání vysvědčení za I. pololetí
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Přichází jaro - projekt, 1. - 4. třída
SCIO, testování žáků 3. třídy
Přehlídka dravců ZAYFERUS 1. - 9. třída
Návštěva obecní knihovny, 2. třída
Dopravní hřiště, 1. - 5. třída
McDonalds Cup Žarošice
Gotika- život rytířů za vlády Lucemburků (divadelní představení), 1. - 9. třída
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18.5.2016
25.5.2016
26.5.2016
1.6.2016
8.6.2016
8.6.2016
9.6.2016
15.6.2016
15.6.2016
17.6.2016
22.6.2016
27.6.2016
27.6.2016
28.6.2016
28.6.2016
28.6.2016
30.6.2016

Divadlo Radost - divadelní představení O líné babičce,
Hravé školení první pomoci, 1. třída
Přespolní běh, 1. - 5. třída
Společné hodnocení, 1. - 4. třída
Tajemství hradu Veveří, výlet 2.,3. třída
Lanové centrum, výlet 4. třída
Fotografování tříd, 1. - 9. třída
Vycházka do lesa - 1. třída
Informativní schůzka pro rodiče předškoláků
Pohádkový les, projekt, 1.,4. třída
Olympijský běh - I. stupeň
Filmové představení Kniha džunglí, 1.-9. třída
Těšíme se na prázdniny, projektový den, 1. - 4. třída
Výlet do Uhřic, 1. třída
Ochrana člověka za mimořádných okolností, 1.- 9. třída
Divadelní představení pro předškoláky, 4. třída
Slavnostní ukončení školního roku, vydání vysvědčení

II. stupeň
1.9.2015
1.10.2015
8.10.2015
2. 11. - 5. 11. 2015
11.11.2015
12.11.2015
16.11.2015
24.11.2015
28.11.2015
29.11.2015
30.11.2015
1.12.2015
3.12.2015
16.12.2015
25.1.2016
25.1.2016
28.1.2016
29.1.2016
29.2.2016
8.3.2016
9.3.2016
18.3.2016
15.3.2016
21.3.2016

Zahájení školního roku
Coca Cola Cup - fotbalový turnaj Žarošice
Veletrh vzdělávání Hodonín, 8. třída
SCIO, testování žáků 9. třídy
Třídní schůzky s rodiči žáků 9. třídy
Florbalový turnaj - chlapci, 2. stupeň
Příprava DOD, dílny
Florbalový turnaj dívky 2. stupeň - Velká nad Veličkou
Den otevřených dveří
Adventní koncert
Filmové představení V hlavě, 1.- 9. třída
Florbal - hoši 6. a 7. třída - okresní finále v Dubňanech
Autorské čtení Lenky Brodecké, 4. - 6. třída
Zpěv koled, Domov pro seniory v Sokolnicích
Pythágoriáda, 5. třída
Po proudu s řekou - projekt, Rezekvítek Brno
Vydání vysvědčení, vyučování ukončeno v 11. 50 hod
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Konference- Extra třída, Praha
Webrangers - workshop v ZŠ Vranovice,
Matematický klokánek, 1. - 9. třída
Moje místo ve třídě
Florbalový turnaj chlapců, 8., 9. třída, ZŠ Dambořice
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1. - 5. třída

29. 3. - 31. 3. 2016
4. 4. - 8. 4. 2016
4.4.2016
6.4.2016
7.4.2016
11.4.2016
15.4.2016
19.4.2016
20.4.2016
22.4.2016
22.4.2016
27.4.2016
27.4.2016
27.4.2016
4.5.2016
5.5.2016
10.5.2016
12.5.2016
13.5.2016
16.5.2016
19.5.2016
26.5.2016
31.5.2016
1.6.2016
9.6.2016
13.6.2016
17.6.2016
21.6.2016
22.6.2016
24.6.2016
27.6.2016
28.6.2016
30.6.2016

Pythágoriáda, 6. - 8. třída
SCIO, testování žáků 7. třídy
Přehlídka dravců ZAYFERUS, 1. - 9. třída
Přijímací zkoušky nanečisto, 9. třída
Preventivní program - Můj kamarád
Souboj čtenářů, 6. třída
Státní přijímací zkoušky, 9. třída
Preventivní program - Mluv se mnou, mluvme spolu,8.,9. třída
Pedagogická rada
Den Země, projektový den, 6.-9. třída
Florbalový turnaj - hoši 2. stupeň - Dolní Bojanovice
Den Země pro ZŠ Archlebov, 9. třída
Úřad práce, 8. třída
ZOO Hodonín, 6. třída
Florbal - Dívky 2. stupeň - Hala Dambořice
Domácí kosmetika, projekt Extra třída
Gotika- život rytířů za vlády Lucemburků(divadelní představení), 1. - 9. třída
Olympijský víceboj II. stupeň
O Honzovi? aneb Reklamy útočí na pohádkový svět, divadelní představení v KD, 1. - 9. třída
Testování žáků 6. třídy - matematická gramotnost
Výroba hmyzích domečků, projekt Extra třída
Byliny a lektvary, projekt Extra třída
Memento, divadelní představení, 6. - 9. třída
Praha, výlet žáků 9. třídy
Fotografování, 1. - 9. třída
Křtiny, jeskyně Výpustek, školní výlet, 8. třída
Extra třída - ukončení projektu
Pálava - výlet 5.,6.7. třída
Olympijský běh - II. stupeň
Obhajoba závěrečných prací žáků 9. třídy
Filmové představení Kniha džunglí, kino Panorama Kyjov, 1.-9. třída
Ochrana člověka za mimořádných okolností
Slavnostní ukončení školního roku, vydání vysvědčení

VÝZNAMNÉ AKTIVITY ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016
28. a 29. 11. 2015
"Den otevřených dveří" - tradiční akce spojená s prohlídkou školy, prezentací činností a
výrobků současných i bývalých žáků, místních firem, s možností zakoupení, doprovodný
kulturní program. Koncert dambořského folklorního souboru a žáků školy, slavnostní zapálení
první svíce na adventním věnci.
17. 6. 2016
Slavnostní ukončení projektu "Extra třída", kterému předcházely akce pro děti a občany
Dambořic i žáky okolních škol. Se školou aktivně spolupracovali členové Klubu seniorů.
6

Fotodokumentace většiny akcí ke zhlédnutí na webových stránkách školy.
PRŮBĚŽNÉ AKTIVITY ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016
-

-

-

realizace třídních a oborových projektů
uskutečnila se celoškolní sběrová akce starého papíru, pomerančové a citrónové kůry,
baterií, víček z PET lahví
průběžné zapojování žáků školy do školních a okrskových kol soutěží a olympiád
pravidelné konzultace pro žáky
práce s talentovanými žáky (příprava na olympiády, soutěže)
práce s méně nadanými žáky (doučování, individuální přístup)
příprava vycházejících žáků na přijímací zkoušky
individuální péče věnována žákům s vývojovými poruchami učení
zajišťování a organizování besed a přednášek pro žáky školy, zajišťování a organizování
divadelních, filmových, hudebních a dalších kulturních představení pro žáky
spolupráce s organizacemi v obci
práce metodických orgánů – zkvalitňování vzdělávacího procesu
průběžná spolupráce učitelů I. a II. stupně
soustavné rozvíjení čtenářské, finanční a počítačové gramotnosti, využívání počítačové
učebny, výuka na interaktivní tabuli
využívání keramické dílny v době vyučování i v mimoškolní zájmové činnosti
soustavné a cílené další vzdělávání pedagogických pracovníků
využívání nových metod a forem práce ve výchovně vzdělávacím procesu
průběžná práce na zkvalitňování estetického vzhledu školy, jejich vnitřních prostorů a
jejího okolí
respektování osobnosti žáka, posilování jeho zdravého sebevědomí, podněcování jeho
všestranné aktivity
bohatá nabídka volnočasových aktivit pro žáky školy formou kroužků
dodržování metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u
dětí a mládeže č.j. 21 291/2010 - 28
je věnována pozornost prevenci projevů rasismu, xenofobie a intolerance podle
metodického pokynu MŠMT č.j. 14 423/1999 - 22
environmentální vzdělávání žáků se uskutečňuje dle zpracovaného ročního plánu EVVO,
který využívá místních podmínek a je součástí koncepce školy. Řídí se metodickým
pokynem MŠMT k zajišťování enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č.j. 16
745/20008 - 22
ve výuce byla v průběhu školního roku začleněna, dle pokynu MŠMT, tematika ochrany
člověka za mimořádných událostí
v rámci vyhodnocení výchovně vzdělávacího procesu škola využila služeb
společnosti SCIO pro testování žáků. Bylo provedeno testování žáků 3., 5., 7. a 9.
třídy společností SCIO. Souhrnná data z testů jsou uložena v archivu školy
žáci 6. ročníku byli vybráni do celostátního testování organizovaného ČŠI v oblasti
matematické gramotnosti
uskutečnění společné schůzky rodičů dětí zapsaných do I. třídy
organizování školních výletů
zajišťování pitného režimu a dotovaných mléčných výrobků pro žáky školy
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1.2 SPOLUPRÁCE S JINÝMI ZŠ, MŠ, ZUŠ
Se školami v rámci okresu
- spolupráce naší školy se ZŠ Uhřice, ZŠ Archlebov, MŠ Velké Hostěrádky
S MŠ
- spolupráce učitelek ZŠ a MŠ a vychovatelky ŠD při zápisu žáků do I. tříd
- návštěva předškoláků z MŠ v Dambořicích a Velkých Hostěrádkách v I. třídách ZŠ –
společná beseda s žáky I. tříd, prohlídka školy
- schůzka učitelky I. třídy s rodiči předškoláků
- konzultace učitelek MŠ a učitelky I. třídy, sledování začlenění dětí z MŠ do I. třídy ZŠ
1.3 MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU
Počet učeben: 9 kmenových učeben
7 odborných učeben (multimediální učebna, učebna výtvarné výchovy,
počítačová učebna, cvičná kuchyně, laboratoř, dílna, keramická dílna)
1 tělocvična
1 školní družina

Charakteristika odborných učeben:
-

tělocvična, slouží i pro mimoškolní zájmovou tělesnou výchovu
školní žákovská kuchyň - využíváno pro výuku praktických činností
pro výuku výchov využíváme samostatnou učebnu výtvarné výchovy, dílnu s hrnčířským
kruhem a keramickou pecí, dílnu pro práci se dřevem a kovem
k výuce chemie, fyziky, biologie a přírodovědných praktik se využívá laboratoř
žákovská knihovna slouží jako informační centrum, má PC pracoviště
jedna počítačová učebna s připojením na internet s 12 počítačovými pracovišti, doplněno
o "chytrou zeď"
pro výuku slouží 2 barevné televizory s DVD přehrávači, 6 CD přehrávačů
učebny 2. stupně byly vybaveny dataprojektory
všichni vyučující mají k dispozici notebooky
ve sborovnách 1. a 2. stupně dva chromebooky pro rychlou evidenci do elektronické třídní
knihy
pro výuku jsou vyučujícím k dispozici také 2 iPody a 2 tablety
prostory školy nově kompletně zasíťovány bezdrátovou wifi
v multimediální učebně a učebně 4. ročníku je využívána interaktivní tabule s PC a
vizualizér
škola disponuje 4 fotoaparáty a 2 kamerami
pomůcky do jednotlivých kabinetů a knihovny jsou průběžně doplňovány dle požadavků
vyučujících a finančních možností školy

8

2.Učební plán
Výuka ve školním roce 2015/2016 probíhala v 1. - 9. ročníku podle ŠVP „Máš na to!“ a
podle dodatku k ŠVP ( Čj.: ZŠ Dam 151/2014, vydán 31.8.2014, s platností od 1.9.2015)

Čj
Aj
Nj
Mat
IKT
Děj
VkO
Čajs
Fy
Ch
Př
Ze
VkZ
TV
HV
VV
Časp
DrV
Proj
Vol

1.
8

2.
8

3.
8
3

4.
7
3

5.
7
3

6.
4
3

5

5

4

4

4
1

4

2

Celkem

2

2
1
1
1

2
1
1
1

1

21

2

3

8.
4
3
2
4

2
1

7.
4
3
2
4
1
2
1

2

2

2
2

2
2
1
2
1
1
1

2
2
2
2
1
2
1
2
1

2
2
2
2
1
2
1
1

1
1

1

1

31

32

31

2
1

9.
4
3
2
4
1
2
1

3

1

2
1
2
1
1
1

2
1
2
1
1
1

2
1
2
1
1
1

2
1
2
1
1
1

21

25

25

26

28

3. Údaje o pracovnících školy
Počet pedagogických pracovníků:
I. stupeň
II. stupeň
ŠD
asistenti pedagoga
Celkem

6 vyuč. ( 5,5 úvazku)
7 vyuč. ( 7,0 úvazku)
2 vyuč. ( 1,33 úvazku)
2 vyuč. ( 0,75 úvazku)
15 vyuč. (15,58 úvazku, vych. ŠD jsou i asist. ped.)
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Složení pedagogického sboru podle stáří:
do 20 let
od 21 - do 30 let
od 31 – do 40 let
od 41 – do 50 let
od 51 – do 60 let
nad 60 let

0
2
5
3
4
1

Pohlaví:
I. stupeň
II. stupeň
ŠD
celkem

Muži

Ženy

2
2

4
5
2
11

4

4. Údaje o přijímacím řízení
Žáci 9. ročníku byli přijati na tyto školy:
-

Městská SOŠ, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, 18-20-M/01 Informační technologie –
informatika v ekonomice

-

SŠ letecká s.r.o., Kunovice, Na Záhonech 1177, 23-45-L/02 Letecký mechanik

-

SZŠ a VOŠ, Brno, Merhautova 15, 53-44-M/03 Asistent zubního technika

-

Cyrilometodějské gymnázium a SOŠ pedag. Brno, Lerchova 343, 78-42-M/03
Pedagogické lyceum

-

SPŠ stavební, Brno, Kudelova 8, 36-47-M/01 Stavebnictví

-

SOŠ Emila Holuba s.r.o., Brno, Dukelská třída 467/65, 433-41-M/01 Veterinářství

-

Německé zemské gymnázium, Brno, Mendlovo nám. 3/4, 75-31-M/01 Předškolní a
mimoškolní pedagogika

-

SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví, Brno, Čichnova 982/23, 26-45-M/01
Telekomunikace

-

SŠ stavebních řemesel, Brno – Bosonohy, 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení
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-

ISŠ Slavkov u Brna, Tyršova 4799, 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových
vozidel

-

SŠ technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 1140/61, 23-45-L/01 Mechanik
seřizovač

-

SŠ polytechnická, Brno, Jílová 164/36g, 36-66-H/01 Montér suchých staveb

-

SŠ elektrotechnická a energetická, Sokolnice, 26-41-L/01 Mechanik technik
silnoproudých zařízení

-

SŠ technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 1140/61, 18-20-M/01 Informační
technologie

-

SŠ Brno, Charbulova 1072/106, 65-41-L/01 Gastronomie

-

SŠ Brno, Charbulova 1072/106, 66-52-H/01 Aranžér

-

Klvaňovo gymnázium a SZŠ Kyjov, třída Komenského 549/23, 79-41-K/41
Gymnázium

DALŠÍ ZAŘAZENÍ ŽÁKŮ:
- ve dvou odděleních ŠD
- do 1. třídy pro školní rok 2016/2017 zapsáno
- po odkladu ve školním. roce 2015/2016
- počet žáků s odročenou školní docházkou ve šk. roce 2016/2017

50 žáků
20 žáků
7 žáků
1 žák

5.Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Vzdělávání žáků ve školním roce 2015/2016 se uskutečňovalo podle Školního vzdělávacího
programu „Máš na to!“.
K nejdůležitějším úkolům vytýčeným pro tento školní rok náleželo:
-

respektování osobnosti dítěte, posilování jeho zdravého sebevědomí, podněcování
všestranné aktivity
rozvoj tvořivého myšlení žáků, využívání účinné motivace a povzbuzování zájmu o školní
práci
dosažení otevřené, klidné, sdílné atmosféry ve škole budované na partnerských vztazích
mezi učiteli a žáky, na toleranci, vzájemné úctě a pocitu zodpovědnosti
přispívání ke smysluplnému naplňování volného času dětí
zajišťování účinné individuální péče o žáky s vývojovými poruchami učení
systematické působení proti vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky
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-

důsledné uplatňování pokynů Ministerstva školství k prevenci zneužívání návykových
látek ve školách
zdokonalování řídící činnosti, zvyšování aktivního podílu pracovníků školy a žáků
na řízení a plánování
soustavná práce třídních učitelů s žáky, rozvíjení sociálních dovedností
soustavné rozvíjení počítačové gramotnosti, práce s výukovými programy, interaktivními
tabulemi
průběžná práce na zkvalitňování estetického vzhledu školy

5.1 CELKOVÉ HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ
Ročník

Počet
žáků

Prospělo s
Prospělo
vyznamenáním

Neprospělo Opakují

1.

19

17

1

1

1

2.

18

18

0

-

-

3.

21

19

2

-

-

4.

25

16

9

-

-

5.

18

12

6

-

-

Celkem za I.stupeň

101

82

18

-

-

6.

24

7

17

-

-

7.

20

3

17

1

-

8.

14

8

15

-

-

9.

17

3

14

-

-

Celkem za II. stupeň

74

21

4

1

-

Celkem za školu

175

103

-

DOCHÁZKA ŽÁKŮ, HODNOCENÍ CHOVÁNÍ
Zameškané
hodiny
celkem

Omluvené

Neomluvené

Průměr na
žáka

2. stupeň z
chování

3. stupeň z
chování

I. stupeň

3 822

3 822

-

37,84

-

-

II. stupeň

3 964

3 964

-

52,85

-

-

Celkem

7 786

7 786

-

44,24

-

-
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5.2 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ
Ve škole se ve školním roce 2014/2015 vyučoval anglický a německý jazyk.
Anglický jazyk:
3. roč.
4. roč.
5. roč.
6. roč.
7. roč.
8. roč.
9. roč.

3 hod./ týdně
3 hod./ týdně
3 hod./ týdně
3 hod./ týdně
3 hod./ týdně
3 hod./ týdně
3 hod./ týdně

Posíleno jedenkrát měsíčně v rámci vyučovací hodiny konverzací s rodilým mluvčím.
Německý jazyk:
7. ročník
8. ročník
9. ročník

2 hod./ týdně
2 hod./ týdně
2 hod./týdně

5.3 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
-

výuka byla organizována dle ŠVP „Máš na to!“ s přihlédnutím na zájem žáků a personální
obsazení školy
v tomto školním roce se vyučovalo těmto volitelným předmětům:

7.třída
Informatika
5.4 NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY
- výuka náboženství
I.stupeň

43 žáků

II.stupeň

12 žáků

5.5 KROUŽKY
Žákům bylo umožněno v době mimo vyučování, pod vedením pedagogů, navštěvovat
ve škole tyto kroužky:
Florbal
Keramický kroužek
Němčina pro začátečníky
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Hra na kytaru
Konverzace v anglickém jazyce
Aerobic
Hra na flétnu
Šachy

6. Údaje o dalších aktivitách školy
6.1 HODNOCENÍ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
Výchovná poradkyně během roku postupovala podle Plánu práce výchovného poradce
pro školní rok 2015/2016, požadavků vedení školy, učitelů, rodičů, žáků a pedagogických
poraden. Konzultační den VP byl každé pondělí od 12.00 do 13.30, v jiné dny po telefonické
domluvě. Všichni pedagogičtí pracovníci dbali pokynů ministerstva školství, týkající se práce
s vývojovými poruchami učení:
Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, v platném znění
Vyhláška č.73/2005 Sb. (ve znění vyhlášky č.147/2011 Sb.), o vzdělávání dětí, žáků a
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a studentů mimořádně nadaných
Vyhláška č.72/2005 Sb. (ve znění vyhlášky č.116/2011 Sb. a vyhlášky č.103/2014 Sb.)
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.
V letošním školním roce byli integrováni 2 žáci ze 2. třídy, 1 žák ze 3. třídy, 2 žáci ze
7. třídy a jeden žák ze třídy 8. Pro každého žáka byl zpracován individuální vzdělávací plán
za spolupráce příslušné pedagogicko-psychologické poradny, třídního učitele a vyučujících
daných předmětů. Plány byly následně odeslány do poraden.
Byla zkontrolována evidence žáků s SPU, všichni vyučující obdrželi seznamy žáků
s SPU i s navrženým opatřením a reedukací. Na úrovni vyučujících, zejména na 1. stupni,
došlo v průběhu školního roku k monitoringu žáků, aby byly včasně odhaleny poruchy učení a
chování. Dále byli tito žáci po konzultaci s rodiči a s jejich souhlasem posláni na vyšetření do
odborných pracovišť. Podle potřeby vyučujících se uskutečnily telefonické konzultace
s jednotlivými poradnami.
Náprava poruch učení vybraných žáků probíhala ve spolupráci s vyučujícími.
K reedukaci byly použity kompenzační pomůcky, interaktivní tabule s reedukačními
programy a výukové programy na PC. Na konci 1. a 2. pololetí vyučující spolu s výchovným
poradcem vypracovali hodnocení IVP jednotlivých žáků, které byly odeslány do poraden.
Během školního roku proběhly na naší škole osobní konzultace s pracovníky SPC Kyjov a
telefonické konzultace s ostatními poradnami. Dále individuální sezení pro výchovné a
výukové problémy žáků, intervence přímo ve třídách z důvodů zlepšení třídních vztahů a
výukových problémů, třídnické hodiny.
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Rodiče byli pravidelně informováni o hodnocení jejich dítěte na výchovných
komisích, telefonicky nebo písemnou formou. Z jednání se pořizovaly zápisy, které jsou
uloženy u výchovné poradkyně.
V tomto školním roce bylo uděleno 17 napomenutí třídního učitele za neplnění
školních povinností a nevhodné chování vůči spolužákům.

Kariérové poradenství
Velká pozornost byla věnována volbě budoucího povolání žáků, vhodnému výběru
střední školy či učiliště. Žáci 9. tříd byli dostatečně informování o možnostech studia na SŠ a
SOU prostřednictvím katalogu škol, CD, nástěnky k volbě povolání, různých brožur. Další
informace získali na Veletrhu vzdělávání v Hodoníně (8.10.),při prezentaci jednotlivých škol,
na třídnické schůzce a osobní návštěvě vybraných škol. Ve spolupráci s vyučujícími předmětu
výchova k občanství se uskutečnily ve škole besedy k volbě povolání. V rámci kariérového
poradenství si žáci vyzkoušeli poradenský program COMDI modul A zaměřený na profesní
diagnostiku. Dne 6. 4. 2016 proběhly přijímací zkoušky nanečisto.
Třídnické schůzky s žáky a rodiči 9. třídy 11. 11. 2015 se zúčastnili i zástupci SŠ a
SOU:
ISŠ Slavkov u Brna, SOU Havlíčkova Kyjov,SŠ Strážnice, SŠ gastronomie, hotelnictví a
lesnictví Bzenec. Žákům i rodičům prezentovali nabídku oborů, možnosti studia a dalšího
uplatnění v praxi, zodpověděli všechny dotazy a nabídli individuální pohovory. Na tomto
sdružení byli rodiče a žáci informováni o způsobu a časovém harmonogramu podávání
přihlášek, konání přijímacího řízení a možnosti odvolání.
Bylo přijato 12 žáků na maturitní obor, 5 žáků na učební obor. 8 žáků absolvovalo dne
15. 4. 2016 pilotní zkoušky přijímacího řízení na SŠ.
Žáci 8. třídy navštívili dne 27. 4. 2016 Úřad práce v Hodoníně, kde probíhal
informační den k volbě povolání. Zde si mohli zjistit veškeré informace o středních školách a
jejich oborech, udělat si test, který jim na základě jejich zájmů navrhl několik profesních
oborů.
Činnost výchovné poradkyně:
-

kariérové individuální poradenství pro žáky 8. a 9. třídy při výběru školy a oboru
třídní schůzka se zástupci SŠ a SOU, rodiči a žáky
pracovní a profesní diagnostika COMDI
beseda k volbě povolání
výchovné komise a individuální pohovory
třídnické hodiny v problémových třídách
individuální i skupinové konzultace při výchovných problémech
spolupráce s PPP Kyjov, Brno, Hodonín, SPC Kyjov
spolupráce s ÚP Hodonín
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6.2 HODNOCENÍ PRÁCE PROTIDROGOVÉHO PREVENTISTY A
MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU VE ŠKOLNÍM ROCE
2015/2016
Ve školním roce 2015/2016 byl MPP (minimální preventivní program) plněn
nepřímou i přímou formou ve výuce, dále metodik prevence zařazoval témata z oblasti
prevence do předmětu projektování. Plněn byl i formou přednášek, divadelních představení,
formou individuálních pohovorů, exkurzí či zájmových kroužků nebo v rámci akcí školní
družiny.
Cílem prevence bylo předcházet projevům rizikového chování, v případě jejich zjištění
ve spolupráci s rodiči i dalšími institucemi zamezit jejich dalšímu šíření. V tomto školním
roce jsme se zaměřili na narůstající problematiku vzájemných vztahů mezi žáky, týkající se
nevhodného chování. Z tohoto důvodu se konalo celkem šest preventivních programů,
mapujících vztahy ve třídě, vztahy mezi lidmi a správnou komunikaci. Programy byly
zajištěny certifikovanou agenturou Oskrok Kyjov.
Letos se metodik prevence zaměřil také na zvýšení informovanosti o nebezpečí při
používání sociálních sítí, o hlavních zásadách bezpečného internetu, o kyberšikaně, o
závislostech a o ochraně lidských práv a práv na internetu. Velmi zajímavým tématem byla
rizika používání sociální sítě Facebook a i projekt Web Rangers, realizovaný v rámci
předmětu informatika. Žákyně, zapojené v tomto projektu, se zúčastnily slavnostního
vyhlášení a oslavy letošního ročníku programu Web Rangers společnosti Google v Praze.
Velmi přínosné bylo také divadelní představení s drogovou problematikou na motivy
knihy Radka Johna Memento. Představení, sehráno pouze jedním hercem, udělalo na žáky
velký dojem a dokázali hru výborně interpretovat a o drogové závislosti diskutovat.
V rámci zdravého životního stylu byly realizovány projekty i beseda. (Den Země,
beseda o zdravém jídle, Extra třída). Dále se žáci dozvěděli nové informace týkající se
ochrany člověka za mimořádných situací, mohli si vyzkoušet, jak se zachovat v případě
živelných pohrom, požáru, evakuaci, běžného prázdninového zranění či v případě úrazu na
kole. Žáci školy se zúčastnili množství sportovních akcí, a to školních, oblastních i
celostátních. Například Olympijského víceboje, Olympijského běhu, fotbalových i
florbalových turnajů a lyžařského výcvikového kurzu.
Přínosem byl pro vybrané žáky i jazykově-vzdělávací pětidenní pobyt v Německu, kde
měli možnost komunikovat druhým cizím jazykem, navštěvovat jazykovou školu a seznámit
se s historií a kulturou města Mnichova, Regensburgu a Salzburgu. Projekt byl realizován
díky evropským dotacím Výzvy 56.
MPP se prolíná řadou předmětů, jako jsou Časp, Čajs, Vko, Proj, Vkz, VV, TV, a také
v zájmových kroužcích (florbal, keramický, konverzace Aj, Nj, aerobic, hra na nástroj a jiné)
a také je realizován ve školní družině.
Žáci mají možnost konzultovat své dotazy související s tématikou prevence nejen ve
výuce, ale i v konzultačních hodinách s metodikem prevence a výchovným poradcem.
Důležitou součástí pro prohlubování vzájemných vztahů jsou také společné výlety,
exkurze a akce pořádané školou, jejichž výčet je uveden v seznamu akcí.
Na škole se snažíme ve spolupráci se všemi pedagogickými pracovníky o budování
správného postoje žáků k problematice negativních jevů. Třídní učitelé se snaží stmelovat
třídní kolektivy a budovat zdravé vztahy nejen mezi žáky, ale také mezi žáky a učiteli. Žáci
jsou seznamováni s možným ohrožením svého zdraví, se zákazem kouření, užíváním
návykových látek a pití alkoholických nápojů během školního vyučování a akcí pořádaných
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školou.Jsou poučeni o nevhodnosti takového počínání i mimo školu. Jsou seznámeni s
aspektem trestního postihu rodičů nebo osob, které by jim tyto věci umožnily. Práce s žáky je
přiměřená a plní svou funkci.
6.3 HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO PROGRAMU EVVO
V letošním školním roce jsme spolupracovali s obcí Dambořice, místními spolky,
Lipkou - školským zařízením pro environmentální vzdělávání, Rezekvítkem – sdružením pro
ekologickou výchovu a ochranu přírody a s EDU in – organizátorem Extra třídy.
Zapojili jsme se do projektu Recyklohranní, projektu Extra třída a výtvarných soutěží.
V rámci Recyklohranní jsme odevzdali baterie, nefunkční elektroniku, žárovky a nově i
tonery. Jako každoročně probíhal sběr papíru, hliníku, pomerančové a citronové kůry.
Žákyně 4. třídy se umístila na třetím místě v okresním kole výtvarné soutěže Mé toulky
se zvěří.
Již počtvrté se nám podařilo získat finance z projektu Extra třída. S devátou třídou jsme
získali 29 925 Kč na projekt Zábavná příroda. Byly vytvořeny a nakoupeny pomůcky do
Geoparku, které byly využity na Dnu Země. Proběhly tři kurzy pro veřejnost a závěrečné
ukončení projektu. Ze 46 podpořených tříd jsme byli vybráni k natočení dokumentu o práci na
projektu.
Akce:
27. 10.

Žijeme zdravě – projektový den

12. 11.

Konev – konference k environmentální výchově.

16. 11.

VIDA science centrum Brno

18. 11.

Beseda s myslivcem

7. – 8. 12.

Zdravá svačinka

25. 1.

Po proudu s řekou – Rezekvítek Brno

8. 3.

Konference Extra třídy

4. 4.

Přehlídka dravců ZAYFERUS

22. 4.

Den Země

27. 4.

Den Země pro ZŠ Archlebov

5. 5.

Domácí kosmetika – Kurz pro veřejnost extra třída

19. 5.

Výroba hmyzích hotelů - Kurz pro veřejnost extra třída

26. 5.

Přespolní běh

26. 5.

Byliny a lektvary - Kurz pro veřejnost extra třída

8. 6.

Tajemství hradu Veveří – výlet 2. a 3. třída, Lipka

13. 6.

Jeskyně Výpustek, Křtiny – výlet 8. třída

17. 6.

Ukončení Extra třídy – projektový den

21. 6.

Pálava – výlet 5. – 7. třídy
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Pravidelné využívání Geoparku a okolí obce, vycházky do přírody.
Sklizeň bylin z Babiččiny zahrádky.
Krmení ptactva.
Sběr starého papíru.
Sběr citronové a pomerančové kůry.
Sběr baterií, žárovek, nefunkční elektroniky a tonerů.
Třídění odpadu na papír, plast, hliník, bioodpad.
Prezentace aktivit je zveřejňována na www. stránkách školy.

6.4 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) probíhalo na naší škole dle
zpracovaného plánu. Vyučující se zúčastnili těchto akcí.
Semináře pro pedagogické pracovníky:
Název:
Výuka ve třídách s velkou mírou inkluze
Sfumato aneb Čtení pro všechny děti
Hra ve výuce cizích jazyků smysluplně
Plán pedagogické podpory, práce s žákem
Integrovaný žák na ZŠ běžného typu
Podstatná jména, mluvnické kategorie
Tóny jara, výtvarné techniky
Konference k enviromentální výchově
Zdravé klima ŠD
Výchovný poradce - legislativa, povinná dokumentace
Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při aktualizaci
Společné vzdělávání od 1.9.2016
Inkluze nejsou jen podpůrná opatření
Systém péče o žáky se SVP

Počet:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

Semináře pro vedoucí a další pracovníky ve školství:
Název:
Velká novela školského zákona
Platy a platové předpisy
Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP
Správní řízení
Systém řádů a směrnic školy
Majetek příspěvkové organizace a inventarizace
Školení administrátorů Škola OnLine
Cestovní náhrady
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Počet:
1
1
2
1
1
1
1
1

Další vzdělávání:
Specializační studium metodik prevence sociálně patologických jevů 1
Celoroční jazykové vzdělávání v Aj
1
Získané poznatky byly přenášeny prostřednictvím metodického sdružení a komise a
pedagogických rad na ostatní pedagogické pracovníky.

6.5 METODICKÉ AKTIVY NA ŠKOLE
Metodické sdružení pro I. stupeň (1. – 5. ročník)
Metodická komise pro II. stupeň (6. - 9. ročník)

Hlavní úkoly metodických orgánů ve školním roce 2015/2016
-

zpracování plánu práce, vyčlenění konkrétních úkolů, pravidelné schůzky, podle
potřeby řešení úkolů ihned
průběžná práce se Souborem pedagogicko – organizačních informací pro základní
školy na rok 2015/2016
pravidelné měsíční schůzky metodických orgánů
stěžejním úkolem obou metodických orgánů bylo i nadále ověřování ŠVP „Máš na
to!“ ve vzdělávacím procesu, vyhodnocování, opatření
zaměření se na výchovnou stránku jednotlivých předmětů a na integraci předmětů
projednávání závěrů z akcí DVPP
spolupráce mezi I. a II. stupněm
vytváření podnětného prostředí ve všech prostorách školy
práce s portfoliem žáka
průběžné obnovování a doplňování moderních pomůcek do výuky, knižního fondu
hledání možností, jak do školního dění více zapojit rodičovskou veřejnost
rozšíření možností prezentace úspěchů a práce školy

6.6 HODNOCENÍ KULTURNÍCH AKCÍ
V tomto školním roce žáci I. i II. stupně opět navštívili řadu kulturních představení.
Obsahově a typově byla představení podmíněna věkem dětského diváka. Cílem těchto
programů je rozšířit kulturní obzory žáků v návaznosti na vzdělávací obsah různých
vyučovacích předmětů (českého jazyka, literatury, hudební výchovy a dějepisu), seznámit
žáky s prostředím divadla a poučit je o zásadách chování v kulturních institucích. Žáci byli na
filmová i divadelní představení připraveni svými vyučujícími.
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6.7 ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016
Školní družina pracovala ve dvou plně obsazených odděleních (50 dětí). Během roku se
podařilo postupně uspokojit všechny zájemce. Druhé oddělení získalo nové prostory pro
činnost. Dvě místnosti v domě u školy byly částečně vybaveny nábytkem a pomůckami. V
prvním oddělení byly umístěny děti docházející pravidelně, denně. Do druhého byly zařazeny
děti, které chodily jen některé dny v týdnu a odcházely během odpoledne ve větší míře do
kroužků. Volný čas zde trávili i žáci dojíždějící z okolních vesnic. Program tohoto oddělení
byl přizpůsobován aktuálnímu počtu přítomných. Náplň činnosti prvního oddělení byla
tvořena podle výchovně vzdělávacího programu školní družiny. Rámcový plán, inspirovaný
ročními obdobími, byl konkretizován v jednotlivých tematických celcích. Program nabízel
denně dvě až tři řízené a neřízené činnosti. Čtyřletý výchovně vzdělávací program ŠD
vstoupil do třetího cyklu. Složení skupiny byla přizpůsobena skladba činností častějším
zařazováním oblíbených rušnějších relaxačních aktivit. Motivace byla značně posílena u
klidnějších zájmových, aby bylo možno dodržet nastavení VVP a tím i získávání klíčových
kompetencí v družině rozvíjených. Problémem byl, zvláště v době nepříznivého počasí,
omezený časový prostor v tělocvičně. Nenáročné skupinové pohybové hry bylo možno
provozovat v prostorách ŠD, ale ne vždy to byla dostatečná náhrada kvalitního pohybu.
Školní zájmové kroužky, díky vstřícnosti vyučujících, zasahovaly do programu jen tři dny v
týdnu, proto se mohly uskutečnit i časově náročné společné akce, které přesahovaly rámec
běžného družinového provozu.
V tomto školním roce pokračovala úspěšná spolupráce se sociálním výborem OÚ ( Vítání
občánků, příprava blahopřání - Svátek matek, Vánoce) a výborem SRPŠ ( organizace
Dýňování ). Nejširší byla spolupráce s Domovem pro postižené děti LILA v Otnicích. Na
podzim jsme děti pozvali na Tvořivé odpoledne do družiny. Vznikly výrobky, které zdobily
školu při Dni otevřených dveří. Na jaře jsme se sešli v dětském domově v Otnicích na
tradičním Karnevalu.
V družině probíhaly krátkodobé projekty Týden s knihou, OH Rio 2016 a celoroční
projekty Narozeninový den, Výtvarná a divadelní dílna, Literární čajovna a Rok v
přírodě.
Děti se zapojily do výtvarných soutěží Studia Kamarád ČT, Úřadu na ochranu osobních
údajů a firmy Milko. Ocenění od Evropského výtvarného centra Sněženka získal Lukáš
Dvorský za obrázek v soutěži Můj hrdina. Svoje schopnosti si vyzkoušely i v literárních a
vědomostních soutěžích ( Mixit a Bambini litera ).
Činnost školní družiny a její výsledky jsou prezentovány na stránkách školy a v
dambořickém Zpravodaji. Výrobky dětí jsou vystaveny na zdravotním středisku, zdobí
prostory školy i nástěnku ve vestibulu obecního úřadu.
Během roku byly zařazovány oblíbené příležitostné akce, při kterých si děti mohly ověřit
svoje vědomosti nebo dovednosti :
Kamarád
Dýňová olympiáda
Příprava Dne otevřených dveří
Adventní soutěž
Mikulášská nadílka
Vánoční pečení
Vánoční nadílka
Nadělování do krmelce
Sněhová bitva
Příprava dárků k zápisu
Soutěž týmů ve skládání puzzle
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Příprava zdravé svačinky
Velikonoční pečení
Jarní úklid u rybníčku
Exkurze na statku
MISS Čarodějnice
Čarodějná soutěž
Karneval
Misák ŠD
Jedlík

6.8 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ
INSPEKCÍ A DALŠÍ KONTROLY
Ve školním roce 2015/2016 ve škole nebyla provedena inspekce Jihomoravského
inspektorátu České školní inspekce. Některé informace byly poskytnuty na žádost ČŠI
elektronicky. Žáci 6. ročníku byli zařazeni výběrového zjišťování výsledků žáků z
matematiky, které bylo realizováno elektronicky v květnu 2016.
Dne 16. ledna 2016 byla provedena pracovnicemi VZP ČR kontrola plateb pojistného
na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Bez
závad.
Dne 22. dubna 2016 byla provedena pracovníkem Oblastního inspektorátu BOZP
Českomoravského odborového svazu pracovníků školství kontrola nad stavem BOZP.
Bez závad.
6.9 ZAPOJENÍ
PROJEKTŮ

ŠKOLY

DO

ROZVOJOVÝCH

PROGRAMŮ

A

DALŠÍCH

Škola se zapojila do projektu OP VK CZ.1.07/1.1.00/56.0486 (Operační program Vzdělávání
pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání), výše dotace
328 987,0 Kč. Z dotace byly hrazeny zahraniční jazykové kurzy pro učitele na podporu výuky
cizích jazyků ve školách a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky školy v Německu.
Již počtvrté se škola zapojila do projektu Extra třída. Na projekt žáků 9. třídy pod názvem
"Zábavná příroda" bylo přiděleno 29 295,0 Kč, které byly použity na výrobu a nákup
pomůcek pro výuku v Geoparku.
Devátým rokem jsou žákům I. stupně pravidelně a bezplatně poskytovány ovocné a
zeleninové přesnídávky v rámci projektu "Ovoce do škol". Tato služba je doplněna o prodej
dotovaného mléka a mléčných výrobků žákům celé školy.
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6.10 HODNOCENÍ ŠKOLY
V dubnu 2016 dostali rodiče dotazníky, ve kterých mohli anonymně zhodnotit činnost školy.
Bylo rozdáno 129 dotazníků, vrátilo se 108 vyplněných dotazníků (84%), hodnoceno stupnicí
1 - 5 (1 = výborně ........5 = nedostatečně).
1
1. Atmosféra školy je pozitivní
67%
2. Jsem spokojen s prostředím a vybavením školy
94%
3. O dění ve škole mám dostatek informací
60%
4. Mám možnost kdykoliv po dohodě s učiteli konzultovat 92%
záležitosti týkající se mého dítěte
5. S učiteli svého dítěte jsem spokojen
67%
6. Jsem spokojen s dalšími aktivitami školy
69%
7. Mé dítě je spokojeno se stravou ve školní jídelně
26%
8. Mé dítě se cítí ve škole bezpečně
74%
9. Ze způsobu jednání s vedením školy mám dobrý pocit
65%
10. Jsem rád, že moje dítě chodí do této školy
77%

2
26%
6%
33%
6,5%

3
7%

23%
24%
35%
20%
23%
18%

10%
6%
25%
5%
9%
5%

4

5,6% 1%
1%
1%

5

1%

1%
13% 1%
1,8%
3%

Další podněty, které jsme z dotazníků získali, byly projednány pracovníky školy. Některé z
nich budou zapracovány do plánu práce na následující školní rok.

6.11 ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A
ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ
Na Základní škole v Dambořicích není zřízena odborová organizace.
6.12 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Údaje o hospodaření školy jsou předkládány zřizovateli Obci Dambořice, který
schvaluje hospodářský výsledek školy (nahlédnutí v ředitelně školy).

7. Závěr
Výroční zpráva byla projednána dne 29. srpna 2016 pracovníky školy na
pedagogické radě. Úkoly stanovené pro školní rok 2015/2016 byly splněny.

Mgr. Drahomíra Beková, ředitelka školy
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Zpracovala: Mgr. Drahomíra Beková, ředitelka školy
Projednáno pedagogickou radou dne 29. 8. 2016.
Schváleno Školskou radou při Základní škole v Dambořicích dne 5. 9. 2016.
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