Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice,
příspěvková organizace

588 34 Dlouhá Brtnice 84

VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti školy

školní rok 2015 / 2016
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Výroční zpráva školy za školní rok 2015/2016
podle zákona 561/2004 Sb., paragraf 10, odstavec 3.
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název školy:

Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice, příspěvková organizace
součást – základní škola

Adresa:

588 34 Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 84

Kontakty:

zs@dlouhabrtnice.cz, mobil: ZŠ - 723 106 075; MŠ - 602 441 676

Právní forma:

příspěvková organizace

Identifikátor zařízení: 650 012 453
Zřizovatel:

Obec Dlouhá Brtnice
právní forma: obec
IČO: 00373664
Adresa: 588 34 Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 57

Právní subjektivita: přiznána rozhodnutím zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice Zřizovací
listinou s platností ke dni 1.1.2003.
Charakteristika školy: malotřídní (jednotřídní) škola: 1., 2., 3. a 4. postupný ročník.
Přehled oborů vzdělávání, školní vzdělávací program ve školním roce 2014/2015:
Školní vzdělávací program základní škola Dlouhá Brtnice.
Součásti školy:
1. Mateřská škola
2. Základní škola
3. Školní družina
4. Školní jídelna - výdejna

kapacita: 23 dětí
kapacita: 40 žáků
kapacita: 25 žáků
kapacita: neuvádí se

Odloučené pracoviště školy:

588 34 Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 1

IZO: 150 012 501
IZO: 150 012 489
IZO: 150 012 497
IZO: 150 070 888

Škola nově zařazena do sítě škol: rozhodnutí MŠMT ze dne 1.6.2004, č.j. 17 854/04-21.
Spádový obvod školy:

Dlouhá Brtnice, Hladov, Brtnička

Výjimka:

Pro rok 2015/156byla škola bez výjimky.

Údaje o školské radě: Ve školním roce 2015/2016 školská rada nebyla zřízena (nezájem
rodičů).
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2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU
Personální zajištění vzdělávání a provozu:
Mgr. Ivana Konečná – ředitelka, 32 let praxe;
Ivana Burdová – učitelka MŠ + vychovatelka ŠD, 39 let praxe, zkrácený úvazek;
Martina Krčálová – učitelka MŠ + vychovatelka ŠD, 21 let praxe, zkrácený úvazek;
– učitelka ZŠ, výchovné předměty, 7 let praxe, zkrácený úvazek;
Jarmila Popelářová – vychovatelka ŠD, 48 let praxe, zkrácený úvazek;
Mgr. Martina Kotrbová – učitelka ZŠ, 26 let praxe, zkrácený úvazek;
Radka Štanclová – školnice MŠ a ŠJ, 2x zkrácené úvazky;
Monika Štanclová – školnice ZŠ, zkrácený úvazek;
Hana Nováková – hlavní účetní, zkrácený úvazek;
Božena Svobodová – školnice ZŠ, zkrácený úvazek.
Aprobovanost učitelek v MŠ je 100%, v ZŠ 92%, ŠD je neaprobovaná.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků:
Martina Krčálová - Individualizace práce v mateřské škole.
- Jak na kooperativní činnost v mateřské škole.
- Rozvoj technického myšlení dětí MŠ prožitkem.
Ivana Burdová
- Rozvoj komunikačních schopností a dovedností v mateřské škole.
- Řečová výchova u dětí – náměty a inspirace.
- Mimořádné události ve škole a jejich řešení.
Ivana Konečná
- Mimořádné události ve škole a jejich řešení.
- I. seminář - ZŠ Demlova – splývavé čtení.
- II. seminář - ZŠ Demlova – splývavé čtení.
- II. seminář - ZŠ Masarova 11, Brno – splývavé čtení.
- Letní soustředění - ZŠ Nedvědovo náměstí 140/13, Praha – splývavé čtení.
3. ÚDAJE O ŽÁCÍCH A TŘÍDĚ
Údaje o žácích a třídě:
Škola je organizována jako jednotřídní škola s 1.–4. postupným ročníkem ZŠ. 1.9.2015
nastoupilo na základní školu 18 žáků. Z toho do 1. ročníku nastoupila 1 žákyně. Do druhého
ročníku přibyla nová žákyně, jejíž rodiče se přistěhovali do Hladova.
Počet žáků:
1.r. – 1
2.r. – 7
3.r. – 5
4.r. – 5
K zápisu do 1.r. na školní rok 2016/2017 přišly 4 děti. U 2 dětí rodiče žádali odklad, žádostem
bylo vyhověno. Ve školním roce 2016/2017 by měli nastoupit 2 žáci do prvního ročníku.
Do ZŠ Stonařov odešlo 5 žáků 4. ročníku a 1 žák 3. ročníku.
Údaje o dětech v MŠ: viz. vlastní Výroční zpráva mateřské školy.
Údaje o chování a výsledcích vzdělávání žáků:
Na konci školního roku prospěli všichni žáci s vyznamenáním. Bylo uděleno 12 pochval
třídního učitele a 1 pochvala ředitele školy. Nebyla udělena žádná důtka z chování ani nebyla
snížena známka z chování.
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Škola v přírodě: na této škole není organizována.
Účast žáků v soutěžích:
Žáci se účastnili výtvarné části soutěže „Požární ochrana očima dětí“. V letošním školním
roce se žáci nikde neumístili.
Žáci cizích státních příslušníků:
V tomto školním roce na této škole byl zapsán 1 žák cizích státních příslušníků: národnost
ukrajinská.
Výsledky kontrolní činnosti: Ve školním roce 2015/2016 nebyla provedena školní inspekce.
Prevence sociálně patologických jevů:
Školní preventivní program se opírá o osobnostní rozvoj všech žáků, spolupráci s rodinou
a spolupráci pedagogických pracovníků. Program se nerealizuje v podobě jednorázových
akcí, ale je součástí výchovně vzdělávacího procesu v průběhu vyučování, přestávek a ve
volnočasových a mimotřídních aktivitách.
Provoz školy:

ZŠ: 07:15 – 12:20 hodin
ŠD: 11:25 – 15:30 hodin (1. pololetí)
ŠD: 11:25 – 15:00 hodin (2. pololetí)

Stravování:
Svačiny si žáci základní školy nosí z domova. Obědy mají žáci základní školy zajištěny
v jídelně - výdejně v mateřské škole (v rámci školní družiny). Tyto obědy pro žáky základní
školy a zároveň svačiny a obědy pro děti z mateřské školy se dovážejí ze ZŠ a MŠ Stonařov.
Pitný režim:
Naše škola je zapojena do akce Školní mléko. Akce se zúčastnili všichni žáci. Navíc si žáci
nosí z domu svoje vlastní pití. V případě potřeby je zajištěno doplnění pití ze školních
prostředků.
Od 1.9.2014 je škola zapojena do akce Ovoce do škol. Akce je dotována z finančních fondů
EU, žáci ani škola nic neplatí. Ovoce do škol je organizováno tak, že každý žák má jednou
týdně nárok na jeden kus ovoce, zeleniny, ovocného pití ap.
4. ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní družina:
Činnost školní družiny se řídí vlastním školním vzdělávacím programem. V družině pracují
na částečný úvazek učitelky z mateřské školy. Od 1.9.2015 byla na žádost rodičů prodloužena
provozní doba školní družiny do 15:30 hodin. Vzhledem k 100% vytíženosti stávajících
učitelek nastoupila na částečný úvazek paní Jarmila Popelářová z Pavlova, která je ve školní
družině od 13:45 do 15:30 hodin. Paní Popelářová se ve školní družině velice osvědčila. Do
školní družiny bylo zapsáno 18 žáků.
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5. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ŠKOLY
Materiálně technické vybavení školy:
Škola je velice dobře vybavena pomůckami k vyučování. Nejvíce se využívaly již dříve
zakoupené výukové programy na počítačích. V tomto školním roce byly přikoupeny tyto nové
výukové programy na PC:
Silcom: Didakta - Angličtina 2 v ceně 2.499,- Kč.
Silcom: Lidské tělo v ceně 2.499,- Kč.
Internet je zajištěn. Správcem školní sítě byl pan Ing. František Konečný, který zároveň
zajišťoval webovské stránky školy.
Do žákovské školní knihovny byly zakoupeny tyto knihy:
Jan Karafiát: Broučci – 2 kusy;
Enid Blytonová: Správná pětka u moře – 15 kusů;
Jiří Žáček: Aprílová škola – 10 kusů;
Jana Eislerová: Dějiny Českých zemí pro děti – 12 kusů;
Astrid Lindgrenová: Děti z Bullerbynu – 12 kusů.
Do učitelské knihovny letos nebylo nic zakoupeno.
Na jaře pan Jaroslav Tomandl provedl jarní průklest ovocných stromů. O údržbu okolí školy
se staral zaměstnanec obce pan David Bruner.
Z větších oprav byla provedena výměna kliky a montáž nového zámku u hlavních
vchodových dveří v základní škole.
Byla vyměněna střešní krytina a provedena sanace půdního prostoru, vše v hodnotě cca
350.500,-. Na tuto investici se podařilo obecnímu úřadu obdržet dotaci z EU cca 110.000,-.
Drobné opravy zajišťoval pan Ing. František Konečný.
6) OSTATNÍ AKTIVITY ŠKOLY
Mimovyučovací aktivity: Římsko-katolické náboženství navštěvovali 4 žáci.
Paní učitelka Mgr. Martina Kotrbová vedla v 1. pololetí dramatický kroužek. Uskutečnila
divadelní představení k Vánocům.
Aktivity pro dospělé: byl realizován maškarní ples. Na jeho organizaci se podílely především
maminky, jejichž děti navštěvují MŠ.
V jarních měsících začala paní Lenka Mužíková ze Želetavy vést jógu pro dospělé zájemce,
1x týdně ve středu. Pravidelně se jógy účastnilo 5 až 7 žen.
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Mimotřídní akce:
září
- návštěva dopravního hřiště v Jihlavě;
- návštěva divadelního představení: Maňáskové divadlo Šikulka;
říjen
- návštěva divadelního představení: Loutkové divadlo Jana Hrubce;
- proveden cvičný poplach PO;
listopad - exkurze do Alternátoru v Třebíči;
- návštěva divadelního představení divadla Úsměv;
prosinec - návštěva Mikuláše, andělů a čertů;
- návštěva divadelního představení Agentury Time;
- vánoční besídka pro děti ve třídě;
leden
- návštěva předškoláků v ZŠ, společné pracovní činnosti;
- proveden zápis do 1. ročníku;
únor
- účast v programu s přírodními hudebními nástroji;
- návštěva dopravního hřiště v Jihlavě;
- školní masopustní karneval pro žáky ZŠ a děti MŠ;
- zahájena výuka plavání;
- maškarní ples MŠ;
březen
- výtvarné tvoření s paní Lazárkovou;
- průběžné provádění pedikulózy;
duben
- projekt ZŠ Urbanov - Den Země - výlet na kolech do Urbanova;
- ukončena výuka plavání;
květen
- výchovně vzdělávací program Péče o zuby a chrup;
červen
- návštěva dopravního hřiště v Jihlavě;
- fotografování dětí;
- šipkovaná – program ke Dnu dětí;
- školní vlastivědný výlet na hrad Roštejn;
- návštěva ZŠ Stonařov se žáky 4. ročníku;
- exkurze do místní knihovny na OÚ;
- přátelské fotbalové utkání v Pavlově se žáky ZŠ Pavlov a ZŠ Urbanov;

V Dlouhé Brtnici 31. 8. 2016.

Mgr. Ivana Konečná
ředitelka

