Výroční zpráva
o činnosti školy
za školní rok 2003 / 2004

Základní škola
T. G. Masaryka
Na Brněnce 1
Ivančice

VÝROČNÍ ZPRÁVA
Část I.
Základní charakteristika školy
a) Název školy:
Sídlo:

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okr. Brno-venkov
Na Brněnce 1/545,
664 91 Ivančice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO:
70 918 767
Zřizovatel:
Sídlo:

Město Ivančice
Palackého náměstí 6/196
664 91 Ivančice
Právní forma: obec
00 281 859
IČO:
Ředitel školy:

Mgr. Otmar Němec

Škola sdružuje: 1. Základní škola
2. Školní družina
Telefon:

546 451 236

Fax:

546 451 236

E-mail:

reditel@zstgm.selfnet.cz

b) Úplné školy
Školní rok 2003/04

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Počet tříd
celkem
z toho
spec.
vyrov.
10
13
23
- *
-

Celkový počet žáků Počet žáků na
jednu třídu
217
335
552

21
26
24

* Při ZŠ T. G. Masaryka pracovala 1 třída ZŠ při nemocnici. K 30. 11. 2003 byla činnost této
třídy ukončena z důvodu reorganizace dětského oddělení nemocnice.
Školní rok 2003/04

Celkem tříd

Počet tříd
1

Celkový počet žáků
8

24

2

Počet žáků na jednu třídu
8

c) Celkový počet žáků v 1. ročníku: 33
Počet žáků na učitele:
17
Údaje o počtu žáků odpovídají údajům ze zahajovacího výkazu o základní škole
vypracovanému k 30. 9. 2003.
d) Rada školy zřízená dle § 17a, odst.1 zákona č. 564/1990 Sb., v platném znění - NE

e) Celková kapacita školy a jejich součástí:
1. Základní škola - 600 žáků
2. Školní družina - 85 žáků
f) Zvolený vzdělávací program:
Název zvoleného
vzděl. programu
Základní škola

Číslo jednací

V ročníku

16847/96-2

1. – 9. roč.

Z hlediska plnění koncepce výchovné a vzdělávací práce pro období 2003 – 2005 pokračovalo
vedení školy a všichni zaměstnanci v plnění stanovených úkolů:
-

ve všech ročnících realizovat vzdělávací program „Základní škola“
vytvářet ve škole klidnou, přátelskou atmosféru spolupráce mezi žáky a učiteli,
přátelskou atmosféru v pedagogickém sboru
kvalitně připravovat žáky ke studiu na učilištích a středních školách
podporovat další vzdělávání a růst kvalifikace učitelů, získané poznatky využívat pro
zlepšení celkové práce školy
pestrou nabídkou zájmových kroužků přispívat ke smysluplnému naplňování volného
času dětí
sportoviště využívat nejen pro výuku Tv, ale také pro zájmovou činnost žáků a pro
veřejnost
nabídkou volitelných předmětů a kroužků v oblasti výpočetní techniky dosáhnout, aby
co nejvíce žáků zvládalo uživatelsky využívat výpočetní techniku
zlepšovat estetický vzhled školy, jejich vnitřních prostorů a jejího okolí
zajišťovat účinnou individuální péči o žáky s výchovnými problémy a vývojovými
poruchami učení
dále zdokonalovat řídící činnost
od září 2003 bylo vyučováno těmto volitelným předmětům:
7. ročník: Základy práce s počítačem
Seminář a praktikum ze zeměpisu
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce
Ruský jazyk
8. ročník: Základy práce s počítačem
Seminář a praktikum z přírodopisu
Ruský jazyk
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce
Domácnost
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9. ročník: Základy práce s počítačem
Seminář a praktikum z chemie
Seminář z českého jazyka
Ruský jazyk
Konverzace v německém jazyce
Informatika

g) Při škole působí Sdružení rodičů.
h) Školní družina, která je součástí školy
ŠD
celkem

Počet oddělení ŠD

Počet dětí

Počet vychovatelů ŠD

2

50

fyz.
2
přepoč. 1, 89

- Do ŠD bylo zapsáno 50 žáků, byl dodržován „Metodický pokyn k postavení, organizaci a
činnosti školních družin“, podle kterého se mohou jednotlivá oddělení naplňovat do počtu
25 žáků denně přítomných.
- Hlavním posláním ŠD bylo zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.
Vhodným způsobem byla prováděna také příprava na vyučování.
- Činnost ŠD byla prezentována v rámci školy i mimo ni.
- Akce ŠD ve šk. r. 2003/2004:
- Do-re-mi – pěvecká soutěž
- Nikdo neví všechno – vědomostní soutěž
- Vtipnější vyhrává – soutěž
- Drakiáda – soutěž v pouštění draků
- pečení vánočních perníčků – uspořádání výstavky
- turnaj ve společenských hrách
- karneval masek
- pečení velikonočních perníčků – uspořádání výstavky
- O nej… čarodějnici – přehlídka a soutěž o nejlepší model
- divadelní představení žáků ŠD „ Sněhurka a sedm trpaslíků “, „ O Koblížkovi „
( pro žáky 1. a 2. ročníků, pro rodiče a pro obyvatele Penzionu)
- besídka žáků ŠD pro obyvatele Penzionu
- besídka žáků ŠD pro maminky a babičky ke Dni matek
- Většina uvedených akcí proběhla v odpoledních hodinách za účasti rodičů a ostatních žáků
školy.
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Část II.

Údaje o pracovnících školy
fyzický počet/přepočtený počet
1. Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č. 139/1997 Sb.
Celkový počet pedagogických pracovníků
Z toho odborně a ped. způsobilých

35 / 33,90
32 / 30,90

100%
91 % / 91 %

2. Počet absolventů s odbornou a pedag. způsobilostí, kteří ve školním roce 2003/2004
nastoupili na školu : ……0…….
3. Počet učitelů s odbornou a pedag. způsobilostí, kteří ve školním roce 2003/2004
nastoupili na školu: …… 6.………
4. Počet učitelů s odbornou a pedag. způsobilostí, kteří ve školním roce 2003/2004
odešli ze školy: ……6……..

5. Věkové složení učitelů
Učitelé
Věk
Do 35 let
35 – 50 let
Nad 50 let
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

Muži
1
2
2
1
6
-

Ženy
6
12
6
1
2
27
2

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků
školy
Typ kurzu
Základy obsluhy a provozu školské sítě
Metodika hospitační činnosti
Pracujeme s počítačem v angličtině
Country tance
Mluvíme anglicky, ale jak ? – I. Část
Specifické poruchy učení a jejich náprava ( I.)
Svátky a významná výročí (angl. jazyk)

Počet zúčastněných pracovníků
1
1
1
1
1
2
1
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Ochrana člověka za mimořádných událostí
Organizační řád školy
Gramatika beze stresu – gram. hry v angličtině
Tvořivá škola – výuka pro 3. tisíciletí
Bezpečnost a ochrana zdraví v hodinách Tv
Specifické poruchy učení
Kalokagathie
Mluvíme anglicky, ale jak ? – II. Část
Gramatické hry v angličtině – I. Část
Gramatické hry v angličtině – II. Část
Specifické poruchy učení a jejich náprava ( II.)
Slovní zásoba II (angličtina)
Psychologická charakteristika předškoláka
Počítač ve škole
Kariérové poradenství
Celkem

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
26

7. Romský asistent: ………NE………

Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

Počet žáků Prospělo s
Prospělo Neprospělo Opakují
vyznamenáním bez (*) bez (*)
1.
33
33
2.
37
37
3.
50
50
4.
47
47
5.
50
34
16
217
34
183
Celkem za I. stupeň
6.
73
8
64
1*
7.
81
31
50
8.
90
30
60
9.
91
22
69
335
91
243
1
Celkem za II. Stupeň
552
125
426
1
Celkem za školu

*

počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 15. října
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2. Snížený stupeň z chování
Stupeň chování

Počet
9
0

2
3

Procento
1, 63
0, 00

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole: …63……., průměr na jednoho
žáka: …0, 11…………

4. Údaje o přijímacím řízení na školu, uvedenou v přihlášce na 1. místě
Školní rok
2003/2004

4 leté
studium
Počty přihlášených 10 10,99 %
žáků
přijatých
10 10,99 %

Gymnázia
6 leté
studium
0 0,00 %

SOŠ

SOU

8 leté
studium
17 34,00 %

59 64,83 %

22 24,17 %
2* 2.22 %*

0 0,00 %

14 28,00 %

51 56,04 %

22 24,17 %
2* 2,22 %*

* údaje se týkají dvou žáků 8. ročníku

5. Počet absolventů ZŠ
Ročník
9. ročník
8. ročník
Celkem

Počet žáků
91
2
93

%
16,48
0,36
16,84

Část IV.
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2003/2004 nebyla inspekce na naší škole prováděna.
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Část V.
Výkon státní správy
Rozhodnutí ředitele
o odkladu povinné školní docházky
o dodatečném odložení povinné školní docházky
Další

Počet
5
0
0

Počet odvolání
0
0
0

Část VI.
Další údaje o škole
Přehled akcí – I. stupeň
Výchovný koncert – pořad skupiny Humanitas o Jihoafrické republice, šachový turnaj žáků,
výchovný koncert – skupina Klára, návštěva výstavy Slovanská epopej v Moravském
Krumlově – 5. A,B, exkurze do čistírny odpadních vod – 3. A, exkurze do Technického
muzea v Brně – 4. A,B, 5. A,B, divadelní představení Tři zlaté zuby děda Vševěda
(účinkovali žáci ZŠ Řeznovice), dopravní výchova s počítačem v Brně – 5. A,B, všechny
ročníky I. stupně se postupně zúčastnily exkurze do Planetária v Brně, návštěva Moravského
zemského muzea v Brně – 2. A,B, vystoupení iluzionisty v tělocvičně školy – Magická
estráda, Vánoční dílny v DDM Ivančice – 4. A,B, 5. A,B, dopravní výchova pro 5. ročníky
v Brně – 5. A,B, Den vánočních projektů na I. stupni, Vánoční dílny na I. stupni, divadelní
představení žáků ŠD – Sněhurka a sedm trpaslíků, O Koblížkovi – 1. A,B, 2. A,B, pěvecká
soutěž žáků – Zlatý slavíček, karneval masek, recitační soutěž, exkurze žáků 4. A do SEV
Chaloupky spojená s třídenním pobytem, práce s hlínou – modelování pro 3. – 5. roč.,
matematická soutěž Klokan, divadelní představení Ošklivé káčátko – 1.A, návštěva Městské
policie a Policie ČR – 1. – 2.roč., Velikonoční dílny v DDM Ivančice – 4. A,B, soutěž ke Dni
Země – 5. A,B, všechny ročníky I. stupně postupně navštívili městskou knihovnu, malování
na chodníku – 1. A,B, 2. A,B, návštěva divadelního představení Kráska a zvíře v Mahenově
divadle v Brně – všechny ročníky I. stupně, exkurze po Brně s průvodcem – 3. A,B, besídka
žáků pro důchodce v Penzionu, besídka žáků pro maminky a babičky, exkurze žáků 1. ročníků
na statek v Ivančicích, dopravní akce Jablko nebo citron – 4. B, exkurze žáků 1. roč. do
hasičské zbrojnice, písničkový pořad Strašidla – 1. – 3. roč., muzikálové představení v Brně –
4. – 5. roč., pochodové cvičení.
Žáci 3. a 5.roč. se zúčastnili školy v přírodě ( Tři Studně u Nového Města na Moravě).

Přehled akcí – II. stupeň
Vzdělávací pořad skupiny Humanitas o Jihoafrické republice, exkurze žáků 9. D do lanového
centra v Brně, výchovný koncert skupiny Klára pro 6. – 9. roč., exkurze žáků 9.A,B,C na
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Úřad práce v Brně, psychologické testy pro žáky 9. roč., výchovný koncert pro žáky 6. roč.,
exkurze žáků 9. roč. na SOU a SOŠ zeměd. V Moravském Krumlově, autogramiáda
sportovců v Moravském Krumlově, školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro 6. a 7.
roč., Magická estráda pro žáky 6. roč., beseda žáků 8. roč. s paní Procházkovou v rámci Rv na
téma První dojem osobnosti, školní kolo olympiády v Nj, Muzikalománie – písničky
z muzikálových představení pro žáky 7. – 9. roč.,školní kolo olympiády Čj, okresní kolo
olympiády Čj , školní kolo zeměpisné olympiády, okresní kolo zeměpisné olympiády,
matematická soutěž Klokan, školní kolo biologické olympiády, okresní kolo biologické
olympiády – Zbýšov, školní kolo dopravní soutěže, okresní kolo dopravní soutěže – Kuřim,
soutěž Malujeme s počítačem, beseda s Ing. Halúzkou na téma Životní prostředí, soutěž ke
Dni Země v Ivančicích,exkurze žáků 9. roč. do Prahy, okrskové kolo recitační soutěže na
Zastávce, okresní kolo recitační soutěže – DDM Ivančice, školní kolo dějepisné olympiády,
okresní kolo dějepisné olympiády, výchovný koncert Od Semaforu k Lucii pro 7. – 9. roč.,
beseda žáků 8. a 9.roč. s MUDr. Lázničkovou – sexuální výchova, exkurze žáků 9. roč. do
Planetária v Brně, školní a okresní kolo chemické olympiády, chemická soutěž pro žáky 8. a
9. roč., školní, okresní a krajské kolo fyzikální olympiády, exkurze do budovy Policie ČR
v rámci zeměpisného semináře, výchovný koncert – tělocvična školy, beseda žáků 8. roč.
s paní Zdarsovou – I. pomoc, návštěva žáků 8. a 9. roč. na GJB , SOU a SOŠ zeměd.
Ivančice, beseda žáků 8. – 9. roč. s příslušníky Policie ČR na téma Trestní právo, divadelní
představení v německém jazyce v Brně.

Tělovýchovná činnost
Pro provozování tělovýchovné činnosti slouží žákům tělocvična školy, školní stadion
s umělým povrchem, hřiště na volejbal s umělým povrchem a asfaltové hřiště. Mimo zimní
měsíce jsou podmínky pro sportování velmi dobré. Žáci sportují pravidelně v hodinách
tělesné výchovy a v zájmových sportovních kroužcích. Kromě této pravidelné činnosti se
zúčastnili celé řady sportovních akcí:
I. stupeň
Soutěž ve šplhu – tělocvična školy, turnaj ve florbalu pro žáky 3.–5. roč. – školní hřiště, turnaj
v kopané Mc Donalds Cup pro žáky 4.-5. roč., závody na koloběžkách, jízda zručnosti na
jízdním kole, olympiáda netradičních disciplín – školní hřiště.
V zimních měsících se všechny třídy I. stupně několikrát zúčastnili bruslení na stadionu
Olympia v Modřicích.
Žáci 2. a 3. roč. se zúčastnili pravidelného plaveckého výcviku v Nové Vsi.
II. stupeň
Turnaj ve volejbalu dívek – ZŠ Zastávka, okrskové kolo v házené – chlapci – hala Ivančice,
okrskové kolo v halové kopané – hala Ivančice, okresní kolo v halové kopané – hala Ivančice,
okresní kolo v házené – chlapci – hala Ivančice, okrskové kolo ve šplhu – tělocvična školy,
vánoční turnaj ve stolním tenisu – tělocvična školy, okrskové kolo ve florbalu – chlapci – hala
Ivančice, turnaj ve florbalu dívek, vánoční turnaj ve volejbalu – děvčata – GJB Ivančice,
okrskové kolo v basketbalu – chlapci – hala Ivančice, okresní kolo v basketbalu – chlapci –
Tišnov, okresní kolo ve florbalu – chlapci – Tišnov, malá kopaná Coca Cola Cup,
lehkoatletické závody Mokerská laťka, okresní kolo ve volejbalu – děvčata, okresní kolo
v malé kopané, turnaj ve volejbalu děvčat – hala Ivančice, turnaj v minikopané – hřiště školy,
turnaj ve volejbalu – chlapci – Zastávka, okrskové kolo v lehkoatletických závodech Pohár
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rozhlasu – stadion Ivančice, okresní kolo v lehkoatletických závodech Pohár rozhlasu – Brno,
Dopoledne plné sportu – Den dětí, volejbal dívek – tělocvična GJB.
V lednu a v únoru se zúčastnili žáci 7. roč. lyžařského výchovně vzdělávacího zájezdu:
I. turnus – Lipová Lázně – 7. C
–
3. – 10. 1. 2004
II. turnus – Třemešek
– 7. A,B - 16. – 22. 3. 2004

Sdružení rodičů
Úkolem Sdružení rodičů je rozvíjení spolupráce mezi školou a rodinou při výchově a
vzdělávání žáků školy. Ve šk. r. 2003/2004 pracovalo ve výboru Sdružení rodičů 7 členů.
V průběhu celého školního roku výbor velmi dobře spolupracoval s vedením školy a vyvíjel
činnost v mnoha oblastech. Členové výboru se pravidelně scházeli 1x za měsíc. V říjnu 2003
proběhla schůze rodičů na níž byla přednesena ředitelem školy zpráva o stavu školy, zpráva o
hospodaření pokladníkem výboru SR a byly stanoveny příspěvky rodičů. Finančně rodiče
přispěli žákům 2. a 3. ročníku na plavecký výcvik, žákům 7. ročníků na lyžařský výcvik. Pro
potřeby žáků byla zakoupena lyžařská výstroj v hodnotě 12.000,- Kč. Dále se rodiče podíleli
na úhradě odměn pro žáky při různých soutěžích, olympiádách a sběrových akcích. Již
tradičně zajistil výbor SR občerstvení při rozloučení se žáky 9. ročníků a odměny nejlepším
žákům v jednotlivých třídách na konci školního roku.

Zájmová činnost – kroužky při ZŠ
Název kroužku
I. stupeň

II. stupeň

Počet kroužků Počet žáků

Aerobic – ml. Žákyně
Aerobic – st. Žákyně
Dovedné ruce
Taneční
Sportovní hry - ml. Žáci
Sportovní hry - st. Žáci
Hra na flétnu
Dyslektický
Těšíme se do školy
Pěvecký
Sportovní hry - ml. Žáci
Sportovní hry - st. Žáci
Stolní tenis
Sportovní hry – děvčata (volejbal)
Výpočetní technika
Základy práce s počítačem
Internetové stránky školy
Výtvarný
Český jazyk
Mladí debrujáři
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

22
17
18
13
29
25
12
13
25
15
15
28
23
17
9
25
20
14
24
20

Část VII.
Zhodnocení a závěr
Úkoly týkající se výchovně vzdělávací práce a materiálního zabezpečení školy byly ve
školním roce 2003/004splněny.
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Část VIII.
Poradenské služby v základní škole
1. Údaje o pracovnících ( zaměstnancích školy)
a) počty

výchovný poradce
školní metodik prevence

fyzický počet kvalifikace, specializace
1
výchovné poradenství
1
-

dosažené vzdělání
vysokoškolské
vysokoškolské

b) věková struktura

výchovný poradce
školní metodik prevence

do 35 let
-

do 50 let
-

50 let – důch. věk / z toho důchodci
1/0
1/0

c) další vzdělávání poradenských pracovníků
Výchovný poradce: - nástavbové studium výchovného poradenství – PF Ostrava
- kurz Volba povolání – ŠÚ Brno - město
Školní metodik prevence: - Kalokagathia - Benešov
- Kalokagathia - Šlapanice
- Kouření a já - lék. fakulta Brno
- kurz manželů Janíkových - Šlapanice
- školení preventistů – „K“ centrum Brno
- školení vedoucích „Peer programu“ Brno

2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách
a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk)
b) finanční prostředky z jiných zdrojů v okrese
3. Individuální integrace
Typ postižení

Ročník
5.
5.
6.
7.
8.

Zdravotní tělesné
Specifické vývojové poruchy učení

Celkem

12

Počet žáků
1
1
1
1
1
5

Část IX.
Hodnocení Minimálního preventivního programu
1. Stručná analýza preventivního programu
Minimální preventivní program byl vypracován školním metodikem prevence za spolupráce
vedení školy a ostatních pedagogů.
Cíl MPP: organizováním besed, programů, spoluprací s rodiči, maximálním zapojením žáků
do volnočasových aktivit a působením mladých „peerů“ předejít užívání návykových látek
včetně kouření a požívání alkoholu, případně snížit nebo zastavit experimentování
s návykovými látkami, pokud k němu už dochází, snížení počtu neomluvených hodin a
zlepšení prospěchu a chování u problémových dětí.
Do projektu se zapojili učitelé I. i II. stupně a vychovatelky ŠD.Rodiče byli seznámeni s MPP
na třídních schůzkách. Učitelé působili na žáky ve všech vyučovacích předmětech, zejména
v hodinách Rv, Ov a Př, proběhly všechny naplánované besedy, téměř polovina žáků školy se
aktivně zapojila do mimoškolní zájmové činnosti.
2. Specializované programy zaměřené na rizikové jedince a skupiny
Beseda žáků 8. a 9. roč. s příslušníky Policie ČR – téma Trestní právo
3. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole
Ano ne
návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin, kouření *
Záškoláctví
Šikana
Gambling
Kriminalita
Rasismus
Jiné

/
/

věk

celkem
případů
12 - 15
4
13 - 15
3

/
/
/

14 -15

3

/
/

* 0, 72 %

V Ivančicích dne 18. srpna 2004

……………………………
Mgr. Otmar Němec
ředitel školy
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Přílohy
1. Fotogalerie školy
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Příloha č. 1
Učebna fyziky

Učebna chemie
kghkh

Jazyková učebna
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Učebna výpočetní techniky a internetu

Školní kuchyňka

Tělocvična
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Sborovna – II. stupeň

Školní sportovní stadion
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Školní asfaltové hřiště

Malé hřiště na volejbal
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Školní domeček

Zahradní besídka

Školní zahrada
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