Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Výroční zpráva
o činnostech základní školy ve školním roce 2015/2016

Část I.
Základní charakteristika školy

Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace

Adresa:

Masarykova 20
664 52 Sokolnice

Zřizovatel školy:

Obec Sokolnice

Ředitelka školy:

Mgr. Zita Butalová

Úplná základní škola, školní družina

Telefon:

544 224 132

e-mail:

zs.sokolnice@seznam.cz

www:

www.zssokolnice.cz

Školní rok
2014/2015

Počet tříd

Počet
ročníků

Počet žáků

Průměrný počet
žáků na třídu

1.stupeň

8

5

149

18,62

2.stupeň

4

4

78

19,5

12

9

227

18,92

Celkem

Celkový počet žáků v 1. ročníku: 33
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 15,1
Školská rada byla zřízena ke dni 13.10.2005. Má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle §
167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání.
ŠR projednala a schválila výroční zprávu školy 2015/2016, byla seznámena se změnami
ve školním vzdělávacím programu a schválila je.

Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
Název zvoleného
vzdělávacího programu
ŠVP pro ZŠ Sokolnice

Číslo jednací

V ročníku

330/07

1.- 9.

Školní družina, která je součástí základní školy

ŠD
celkem
1. oddělení
2. oddělení
3. oddělení

počet oddělení ŠD
3

počet dětí v ŠD
85

Počet vychovatelů ŠD
fyz. 3 / přepoč. 2,25

vedoucí vychovatelka Dana Benešová
vychovatelka Markéta Kupská
vychovatelka Alena Mišove

Ve školním roce 2015/2016 pokračovala v činnosti tři oddělení školní družiny. Dvě
oddělení ŠD pracují ve vlastních místnostech v prvním podlaží, jedno oddělení zůstalo
v kmenové učebně 1. A třídy v nové části budovy ve druhém podlaží.
Všechna oddělení pracují podle Školního vzdělávacího programu pro ŠD. Program nabízí
dětem sportovní, výtvarné i hudební aktivity. Paní vychovatelky se v první řadě snaží o dobré
vztahy v kolektivech dětí ve školní družině. Žáci se zde mohou připravovat na vyučování, jak
psaním domácích úkolů, tak i formou různých vědomostních soutěží a her.
Důraz je kladen na častý pobyt dětí venku, družiny využívají školního dvora, hřiště,
zahrady, házenkářského hřiště, ale podnikají i kratší výlety do okolí obce.

Z činnosti školní družiny vybíráme tyto zdařilé akce:
-

Vyřezávání dýní
Koloběžkiáda
Drakiáda
mikulášská besídka
vánoční koledování v obci
pečení perníků na Vánoce i Velikonoce
turnaj ve stolních hrách
Den matek v DPS Sokolnice
maškarní ples
letní olympiáda

Část II.
Údaje o pracovnících školy
přepočtený počet / fyzický počet
1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.
Celkový počet pedagogických pracovníků
20/22
Z toho odborně kvalifikovaných dle
z.č.563/2004 Sb.

100%

22/21,5

97,7%

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/16 nastoupili na
školu: 1
3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/16 nastoupili na
školu: 0
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/16 odešli ze školy: 0
5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : 3/3
6. Věkové složení učitelů
Věk
do 35 let
35-50 let
nad 50 let
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

Učitelé
Muži
1
3
1
0
0
5
0

Ženy
1
1
6
0
2
10
4

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících
pracovníků školy
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s Plánem personálního
rozvoje pedagogických pracovníků pro školní rok 2015/2016.

Typ kurzu
Výtvarná dílna
Právní předpisy
v činnosti školy
Studium pro asistenty
pedagoga
Jak efektivně sestavit
IVP
Čtenářská gramotnost
na 1. stupni
Soulad ŠVP s RVP
ZV

1

Brána jazyků otevřená
AJ
Společné vzdělávání
od 1.9.2016
Zertifikat Deusch als
Fremdsprache
Certifikate of
Achievement

1

Certifikate in English
Language

1

1

Certifikate General
English

1

1

Čtenářské dílny V 56

1

Počet zúčastněných
pracovníků
1
1
1

Kurz první pomoci
Hygienické minimum

1

InspIS ŠVP

1

8. Romský asistent:

Celkem

1
2
1
1

17

NE

9. Jiný asistent (pedagogický, osobní) 5 pedagogických asistentů, 1 asistent osobní

Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání

1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

Počet
žáků
1.A
16
1.B
17
2.A
20
2.B
14
3.
24
19
4.A
19
4.B
24
5.
Celkem za I. stupeň 153

Prospělo s
vyznamenání
16
17
19
12
20
14
16
20
134

Prospělo
bez (*)
0
0
1
1
4
5
3
4
18

6.
7.
8.
9.
Celkem za II. stupeň
Celkem za školu

11
11
6
3
31
165

20
12
17
11
61
79

31
23
23
15
93
246

Neprospělo Opakují
bez (*)

1

1

1
1
1

1

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září 2016

2.Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet
0
0

% z počtu všech žáků školy
0
0

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2015/2016:
0, průměr na jednoho žáka: 0
4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14)
Ve školním roce 2015/2016 nebyl veden žádný žák jako mimořádně nadaný.

5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Školní rok 2015/16

Počty přijatých žáků

4 leté
studium
1

Gymnázia
6 leté
8 leté
studium
studium
0
3

SOŠ

9

SOU Konzervatoř

5

0

6. Počet absolventů ZŠ
Ročník
9.ročník
nižší ročník
Celkem

Počet žáků
15
0
15

Část IV .

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí
V roce 2015/2016 neproběhlo v naší škole šetření ČŠI.
Část V.
Rozhodnutí ředitele

Rozhodnutí ředitele
O odkladu povinné školní docházky podle § 37
O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37
Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2014/2015
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2015/2016

Počet
4
0
11
31
33

Počet odvolání
0
0
1

Část VI.

Další údaje o škole
Ve školním roku 2015/16 se zvýšil počet žáků školy na 246. Prospělo 244 žáků,
neprospěli 2 žáci, 165 žáků prospělo s vyznamenáním, udělili jsme 93 pochval a také knižní
odměny za celoroční vynikající práci. Jeden žák deváté třídy byl ohodnocen pochvalou
ředitelky školy za vynikající prospěch během celé školní docházky – na vysvědčení ve všech
ročnících pouze jedničky. V chování byli všichni žáci hodnoceni jedničkou. Na konci
školního roku bylo uděleno 6 napomenutí třídního učitele a 14 důtek třídního učitele. Dva
žáci dostali důtky ředitele školy.
Z 9. třídy odešlo 15 žáků - 1 na gymnázium, 9 na střední odborné školy se čtyřletým
maturitním oborem a 5 na střední odborná učiliště s tříletým oborem.
Ve školním roce 2015/16 pokračovala široká nabídka mimoškolní činnosti žáků,
zlepšování prostředí školy a prezentace školy na veřejnosti. Mimoškolní akce, kterých
se v mnoha případech zúčastnili i rodiče žáků, přispívaly k utváření a udržení dobrých vztahů
mezi rodinou a školou. Vydařily se především Vánoční a Velikonoční dílny s následnou
prodejní výstavou. Vedení těchto dílen převzali nejen učitelé, ale i rodiče. Také při akademii
na ukončení školního roku byli zapojeni rodiče, ať už při výrobě kostýmů nebo při úklidu
sokolovny po představení. Nadmíru zdařilou akcí byl první školní táborák uspořádaný
školskou radou. Dny otevřených dveří jsme kvůli bezpečnosti žáků ve škole omezili pouze
na výtvarné dílny.
Velmi vydařené byly celoškolní akce Dýňohrátky a Školní koláč, do nichž se zapojili
takřka všichni žáci. Žáci vystupovali na prvním slavnostním rozsvícení vánočního stromu
v obci, při vzpomínkové akci k výročí bitvy tří císařů i tradičním Sokolnickém betlému, kde
měla naše škola také stánek s výrobky dětí. Organizovali jsme školní ples – opět za vydatné
podpory některých z rodičů. Na jaře zorganizovali žáci 9. třídy s třídní učitelkou výstavu
domácích mazlíčků rovněž s velkou návštěvou sokolnické veřejnosti.
O všech akcích jsme veřejnost informovali prostřednictvím Sokolnického zpravodaje.
Pokračovala spolupráce se školskou radou, ve které jsou zastoupeni rodiče, učitelé a obec.
Jejím základním cílem je vytvářet na základní škole a v jejím okolí podmínky k lepšímu
vyžití dětí a k větší podpoře rozvoje jejich talentu ve všech oblastech.
Spolupracujeme s obcí jako svým zřizovatelem, s místní Obecní knihovnou, se Střediskem
volného času v Lužánkách, účastníme se řady kulturních a sportovních akcí pro veřejnost.
Žáky vedeme ke kladnému vztahu ke všemu živému, ve škole má již tradici výstava domácích
mazlíčků a ve spolupráci se ZOO Brno jsou dvě třídy zapojeny v projektu adopce zvířete.
Během školního roku se žáci školy zúčastňovali různých olympiád a vědomostních
soutěží, například Matematický klokan, Přírodovědný klokan, ekoolympiáda, matematická a
zeměpisná olympiáda, olympiáda českého jazyka, soutěž v anglickém jazyce, zeměpisná
soutěž Eurorebus, testy SCIO, recitační soutěž.
Vzhledem k tomu, že naše škola byla pilotní školou v projektu MŠMT Pohyb a výživa,
chceme dostát úkolům v tomto projektu stanoveným, to je zvýšit sportovní zdatnost našich
žáků. Účastníme se a organizujeme mnoho sportovních soutěží. Skvěle se dařilo malým
házenkářům, kdy v turnaji 4 škol nazvaném Bagrova školní liga byli žáci nižšího stupně na 1.
místě v obou kategoriích. Dívky 4. a 5. třídy absolvovaly turnaj ve florbalu a dostaly se až do
finále Moravy. Celá škola získala bronzovou medaili v Sazka olympijském víceboji, žáci

1. stupně 4. místo v atletickém víceboji a zúčastnili se celorepublikové soutěže Basket do
škol.
Celý první stupeň vyjel v květnu a červnu na školu v přírodě. Uskutečnil se kurs plavání
pro 1., 2. a 3. třídu a lyžařský kurs pro žáky 7. – 9. ročníku. Žáci 1. stupně poprvé absolvovali
lyžařský kurs v Němčičkách, kam dojížděli po dobu jednoho týdne každé odpoledne. Celá
škola včetně nemalé části učitelů soutěžila v Železném mužíčkovi a většina žáků školy
soutěžila v Olympijském běhu. Proběhl 1. ročník vánočního florbalového turnaje a žáci se
zúčastnili také Hejtmanova poháru a Želešické růže.
Každý měsíc sbíráme starý papír, s touto akcí pomáhají i občané Sokolnic. Výdělek slouží
na nákup výtvarných potřeb ve třídách a při financování třídních mimoškolních akcí.
Pravidelné a aktuální informace o dění ve škole je možné sledovat na stránkách
www.zssokolnice.cz. Zde je také školní řád včetně klasifikačního řádu a pravidel pro
uvolňování žáků a Školní vzdělávací program pro ZŠ Sokolnice. Tyto dokumenty jsou
v papírové podobě umístěny v ředitelně školy, i tam je možné do nich po domluvě
nahlédnout.

Ve školním roce 2015/16 byly pořádány tyto celoškolní a třídní akce:
Září
Návštěva výstaviště 8. a 9. třída
Turnaj v házené 1. st.
Říjen
Želešická růže
Dýňohrátky
Klub vojenské historie – bitva tří císařů
Jump park 7. tř.
Listopad
Turnaj v házené 1. st.
Školní koláč
Veletrh středních škol 9. tř.

Pobyt v Ilfracombe 6.- 9. tř.
Vánoční dílny s výstavou
Prosinec
Pobyt v Mnichově 7. – 9. tř.
Kouzelník v ŠD
Divadlo Žatčany
Florbalový turnaj
IPS ÚP 9. tř.
Celoškolní vánoční zpívání
Leden
Muzeum Šlapanice ŠD, 4. tř.
Koncert ZUŠ Židlochovice
Beseda Používej mozek
Školní ples

Florbal 4. a 5. tř.
LVK 7. – 9. tř.
Beseda Nicholas Winton 9.tř.
Únor
Planeta Země 6. a 7. tř.
Vystoupení v Domově pro seniory 6. a 4. tř.
Sférické kino 1. – 3. tř.
Planeta Země 8. a 9. tř.
Recitační soutěž 1. st.
Etické dílny
Návštěva místní knihovny 7. a 9. tř.
Spaní ve škole 8. tř.

Lyžařský kurs v Němčičkách 1. st.

Březen
Divadélko Hradec Králové
Návštěva planetária 3. tř.
Etické dílny
Návštěva knihovny 4. tř.
Velikonoční dílny
Prodejní výstava
Duben
Etické dílny
Draví ptáci
Mise+ E.ON
Hejtmanův pohár
Úklid zámeckého parku
Házená 1. st.
Erste Liebe 7. tř.
Planeta Země
Květen
Návštěva knihovny 6. tř.
Cyril a Metoděj 4. tř.
Program Indie – všechny barvy Orientu 6. – 9. třída

Železný mužíček
Výstava domácích mazlíčků
Školní akademie
Návštěva hasičů ŠD
Návštěva SŠEE Sokolnice 9. tř.
Planetárium 4. třída

Červen
Exkurze do Prahy 5. – 9. třída
Výlet na Květnici 3. a 4. tř.
Školní výlet Ledeč nad Sázavou 4. tř.
Beseda o myslivosti 6. a 7. ttř.
Atletický víceboj 1. st.
Výlet Lednice 6.a 7. tř.
Výlet Vltava 9.tř.
Škola v přírodě
Exkurze do ABB 8. tř.
Exkurze do ITW 8. tř.
Házená Sokolnice

Olympijský běh

Projekty
Ve školním roce 2015/16 se rozběhl i projekt Výzva 56 věnovaný zlepšování
komunikačních schopností v cizím jazyce a rozvoji čtenářské gramotnosti. V rámci tohoto
projektu již v září vyjeli 2 učitelé prvního a 2 učitelé druhého stupně na studijní pobyt
v Londýně, Edinburgu, Dublinu a Vídni, kde si prohlubovali znalosti cizího jazyka a
seznamovali se s lidmi, krajinou i kulturou navštívených zemí. I přes velmi vážnou
bezpečnostní situací v Evropě se podařilo v plném rozsahu uskutečnit naplánované týdenní
studijní zájezdy pro 40 žáků a 4 učitele. 30 žáků se třemi vyučujícími strávili týden plný
zážitků v anglickém Ilfracombe a 11 žáků s jednou vyučující v Mnichově. Všichni žáci získali
v zahraniční škole certifikát.
Z peněz získaných v tomto projektu jsme dále zakoupili elektronické čtečky a také 378
knih využívaných v rámci projektu v tzv. čtenářských dílnách a samozřejmě i v dalších letech
při výuce.
V tomto školním roce jsme pokračovali v partnerství v projektu SŠEE Sokolnice Podpora
přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v JM kraji. V projektu jsou
začleněni žáci druhého stupně ve třech oblastech – pracovní činnosti, fyzika a informační
technologie. Díky partnerství se naši žáci seznamují nejen s ISŠ, ale také například sami
vytvářejí počítačové programy na ovládání robota. Zároveň jsme získali vybavení pro školní

dílnu a fyzikální laboratoř. V rámci tohoto projektu jsme se věnovali průřezovým tématům dle
ŠVP pro ZŠ Sokolnice.
Ve školním roce 2013/14 se naše škola stala pilotní školou celostátního programu na
podporu zdraví Pohyb a výživa. Do ověřování se zapojili všichni učitelé 1. stupně, vedení
školy a vychovatelky školní družiny. Na tento projekt jsme navázali prací s dětmi i v roce
2015/16.
Ve škole pokračovaly pohybové přestávky - děti mají k dispozici různé tělovýchovné
pomůcky a mohou cvičit, tančit, skákat, házet apod. Přestávky jsou sice ve třídách rušnější a
učitel musí dohlížet na bezpečnost, ale děti se díky tomu více pohybují, zažijí více zábavy a
v hodinách jsou i klidnější. Do této akce jsme díky žákovskému parlamentu zařadili i žáky
druhého stupně, kteří si pro mladší spolužáky připravují různé sportovní disciplíny.
Děti zacvičí si a protáhnou se i v hodinách mimo tělocvik - pohybové chvilky při únavě a
opadání pozornosti žáků.
Obnovili jsme Železného mužíčka, což je tradice ve sportovním víceboji. Soutěžilo se
v těchto disciplínách: 60 m, hod medicinbalem vzad, skok/trojskok z místa, přeskok švihadla,
leh sedy, T-běh, hod basketbalovým míčem ze sedu. V tomto ročníku se zapojili i někteří
členové učitelského sboru.
Naše škola se aktivně zapojila do „Olympijského víceboje“, což je projekt Českého
olympijského výboru na podporu sportu a zdravého životního stylu. Má dlouhodobý potenciál
a svým charakterem se zaměřuje především na rozpohybování dětí 1. a 2. stupně základních
škol po celé republice. Žáci jsou motivováni k účasti ve vypsaných pohybových disciplínách
nejen v průběhu hodin tělesné výchovy, ale také k plnění dalších sportovních, zážitkových a
edukačních úkolů mimo školní výuku, s rodiči nebo kamarády. Hlavním cílem víceboje není
dosahovat nejlepších výkonů, ale v průběhu standardních hodin tělesné výchovy zapojit co
nejvíce žáků 1. − 9. tříd základních škol do šesti měřitelných disciplín.
Na naší škole se také konal "Olympijský běh", který slouží k propagaci sportu a pohybu u
dětí i dospělých.
Žákům školy bylo umožňováno zakoupit knihy v rámci Klubu mladého čtenáře a zapojit
se do akce Školní mléko a Ovoce do škol pro žáky 1. stupně. I nadále jsme účastníky
projektu Zdravé zuby a Zdravá pětka.

Průřezová témata v rámci ŠVP:
Žáci 2. stupně a páté třídy pracovali na projektu „210. výročí bitvy u Slavkova“. V rámci
tohoto projektu žáci navštívili interaktivní program muzea na Mohyle míru, vypracovali
pracovní listy s kurátorem muzea a pracovní do jednotlivých vyučovacích předmětů pod
vedením vyučujících. Aktivně se zapojili do realizace vzpomínkových akcí pořádaných obcí.
Žáci prvního stupně se průřezovými tématy zabývali ve škole v přírodě.

Kroužky při ZŠ
Název kroužku

Počet kroužků

Počet žáků

Klavír (ZUŠ Židlochovice)

individuální výuka

20

Flétna, keyboard , kytara (HŠ Radka individuální výuka
Meluzína)

22

Sólový zpěv (ZUŠ Židlochovice)

individuální výuka

20

Sportovní kroužek

1

20

Mažoretky

2

36

Keramický

3

38

Orientální tance

1

22

Příprava k přijímacím zkouškám

1

10

Cvičení z českého jazyka

2

22

Kroužek AJ

3

35

Doučování

1

8

Počítačový kroužek

2

18

Deskové hry

1

11

Matematický

2

16

Kinball

1

14

Florbal

1

12

Taneční - Rytmik

1

12

Šikovný kuchař - Rytmik

1

7

Tvořivá dílna - Rytmik

1

8

Náboženství

2

19

Celkem

26

370

Část VII.

Zhodnocení a závěr
Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 byly splněny:
-

vyučování probíhalo v 1. až 9. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro
Základní školu Sokolnice
průřezová témata v projektu „210. výročí bitvy u Slavkova“
zapojení do projektů MŠMT
účast učitelů a žáků ve studijních programech v zahraničí – projekt V 56
testování žáků 5. a 9. ročníku v ČJ, AJ, M - SCIO
využívání metod a forem práce jako projektové vyučování, činnostní učení, práce
s výpočetní technikou včetně interaktivní tabule a dotykových zařízení
efektivní práce s integrovanými žáky a se žáky s vývojovými poruchami učení
škola v přírodě pro celý první stupeň
lyžařský kurs i pro 1. stupeň
problémy v oblasti preventivní péče řešeny v zárodku v těsné spolupráci s rodiči dětí,
školním metodikem prevence a výchovnou poradkyní
vyučující se vzdělávali podle plánu DVPP
zakoupení knih a čteček z projektu V 56
pracoval žákovský parlament
úprava ŠVP na základě změn MŠMT v souvislosti s inkluzivním vzděláváním

Při své celoroční práci měli všichni pracovníci školy na zřeteli kvalitu výuky i správnou
výchovu dětí. Vyučujícím byl ponechán prostor pro samostatnou a tvořivou práci.
Pedagogové se během celého školního roku vzdělávali v rámci DVPP.
V souvislosti se současnými trendy se škola zaměřuje na výuku cizích jazyků tak, aby
každý žák po skončení školní docházky ovládal jeden cizí jazyk a základy dalšího cizího
jazyka. Pokračovalo vyučování anglického jazyka ve druhé třídě, které se osvědčilo už
v uplynulých školních letech. Žáci 1. třídy se učili angličtinu v zájmovém kroužku.
Důraz klademe na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelé se snaží
individualizovat výuku jak pro žáky nadané, tak pro žáky s některou z poruch učení, chování
nebo děti integrované. Tuto oblast budeme i dále rozvíjet a zkvalitňovat, budeme podporovat
vzdělávání učitelů v této oblasti.
Další důležitou oblastí pro naši školu je výuka výpočetní techniky. Informatiku vyučuje
aprobovaný učitel, který pracuje jako koordinátor ICT. Pro své kolegy pořádá krátká školení
v oblasti výpočetní techniky, pomáhá jim s problémy.
Pracoval žákovský parlament, který je tvořen deseti zvolenými žáky 5. - 9. ročníku.
Členové parlamentu se pravidelně scházeli s vedením školy. Parlament se aktivně podílel na
sestavování plánu akcí pro žáky školy, dával podněty k řešení problémů v chodu školy.
Členové se svými spolužáky pomáhali při různých akcích, např. Velikonoční dílny, Vánoční
dílny, Školní koláč, Dýňohrátky, školní ples.
Pokračovala spolupráce s Mateřskou školou Sokolnice. Je již tradicí, že se předškoláci
před zápisem do základní školy účastní jednoho dopoledne v první třídě, seznamují se
s prostředím školy, vyzkouší si sezení v lavicích a plní úkoly, které jim paní učitelky

připravují. Na návštěvu do školy chodí však i mladší děti, většinou při příležitosti výstav,
které naše škola pořádá, nebo s přáním k Vánocům či Velikonocům.
Začala se rozvíjet spolupráce s Rodinným centrem Sokolnice. Rodinné centrum pořádalo
v budově školy přednášky a kursy pro dospělé, naplánovalo pro žáky 1. stupně besedu Modrá
linka bezpečí a na oplátku žáci osmé třídy pomáhali s výzdobou místností rodinného centra.
Podle potřeb dětí, rodičů i učitelů spolupracujeme s pedagogicko – psychologickými
poradnami, speciálně pedagogickými centry a středisky výchovné péče, popř. s poradenským
centrem pro drogové a jiné závislosti. Během celého roku jsme do vyučovacího procesu
začleňovali Etické dílny, kdy k nám dojížděla pracovnice společnosti Tim. Přivážela
dvouhodinové bloky pro jednotlivé třídy, které se týkaly soužití ve třídě, mezilidských vztahů.
Děti jsou rovněž zapojeny do ekologických aktivit. Zúčastnily se oblastního kola
ekoolympiády. Na chodby jsme umístili po čtyřech odpadkových koších na tříděný odpad.
Žáci se velmi aktivně účastní sběru starého papíru, který organizuje škola.
Během celého školního roku se učitelé snažili ve svých předmětech plnit cíle, které byly
stanoveny v MPP. Žáci se zapojili do zájmových kroužků, kde se učili využívat a vhodně
trávit volný čas, dále řešit vztahy a problémy ve skupině a ve třídě.
I v tomto školním roce pokračovala spolupráce se dvěma základními uměleckými školami
– ZUŠ Židlochovice a HŠ Radka Meluzína z Mokré. Židlochovická škola u nás vyučuje hře
na klavír a sólovému zpěvu a to, jak je úspěšná, můžeme hodnotit dvakrát ročně při
koncertech pořádaných u nás ve škole, ale také při všech akcích naší školy, kde tito umělci
z řad našich žáků vystupují. Zájem dětí o výuku obou oborů je tak veliký, že jej ZUŠ
Židlochovice bohužel nemůže uspokojit. HŠ Radka Meluzína vyučuje hře na flétnu, kytaru a
keyboard a také má každý rok více zájemců.
Konec května a začátek června žáci deváté třídy intenzivně nacvičovali divadelní
představení pohádky Což takhle svatba, princi? Pohádku sehráli v Domově pro seniory
Sokolnice, pro své spolužáky, pro okolní školy a jedno večerní představení pro veřejnost.
Všechna představení byla velmi kladně oceněna.
Také v letošním roce jsme zorganizovali pobyt dětí v Prázdninové škole. Během prvních
dvou týdnů v červenci se jí zúčastnilo po 12 dětech v každém týdnu. Každý den měly děti
přichystaný zajímavý celodenní program, čas trávily buď v blízkém okolí školy, nebo
vyjížděly na celodenní výlety.
Ve školním roce 2015/16 začala činnost komunitní školy, kdy ve spolupráci s Obecním
úřadem Sokolnice pořádáme kursy pro nejen rodičovskou veřejnost. Proběhl kurs keramiky,
práce s počítačem, tanečně pohybové kursy a kurs flamenka. Všechny kursy byly veřejností
velmi kladně hodnoceny a vět
Závěrem bych chtěla poděkovat všem učitelům i ostatním pracovníkům za jejich osobní
přínos v práci školy. Díky jim se snaha o vzdělávání a výchovu úspěšných mladých lidí, kteří
vcházejí z naší školy do života, může naplňovat. Děkuji také všem rodičům a přátelům školy
za spolupráci během celého školního roku, za pomoc při akcích pořádaných školou.
V neposlední řadě děkuji zřizovateli školy Obci Sokolnice za podporu, přízeň a ochotu
spolupracovat.

Část VIII.

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)
a) počty
fyzický
počet
výchovný poradce a školní 1
metodik prevence

kvalifikace,
specializace
FFUJEP Brno

dosažené vzdělání
VŠ, DPS Studium pro
výchovné poradce

b) věková struktura
do 35let

35 – 50 let

výchovný poradce a
školní
metodik
prevence
školní psycholog
školní
speciální
pedagog

50 let – důch. věk/z toho
důchodci
1

Vzhledem k tomu, že ve druhém pololetí školního roku 2014/15 nastoupila metodička
prevence na rodičovskou dovolenou, převzala její funkci od 1. 2. 2015 výchovná poradkyně.
2. Individuální integrace
Typ postižení
vývojové poruchy učení
autismus
více vad
LMP
vývojové poruchy chování
Celkem

Ročník
II., III., VIII.,
II.
II.
IV.
VI., VII.

V Sokolnicích dne 30. 9. 2016

Výroční zpráva byla schválena školskou radou 11. 10. 2016.

Počet žáků
3
1
1
1
2
8

razítko a podpis ředitelky školy

Část IX.

1. Přílohy
1.1. Čerpání účelově vázaných prostředků od zřizovatele
1.2. Schválení hospodářského výsledku ZŠ Sokolnice
1.3. Vyúčtování poskytnutého příspěvku na provoz
1.4. Schválení účetní uzávěrky
1.5. Výpis usnesení zastupitelstva

