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1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název právnické osoby:
organizace

Základní škola Sokolnice, okres Brno – venkov, příspěvková

Sídlo:

Masarykova 20
664 52 Sokolnice

Zřizovatel:

Obec Sokolnice
Komenského 435
664 52 Sokolnice

Ředitel školy:

Mgr. Zita Butalová (do 31.7.2018)
Mgr. Tomáš Struška (od 1.8.2018)

Charakteris ka školy:

Úplná základní škola, školní družina

IČO:

70 49 99 77

IZO:

102 181 192

RED IZO:

600 111 148

e-mail:

skola@zssokolnice.eu

web:

www.zssokolnice.cz

datová schránka:

jhzmsjj

Školská rada:
podle

Zřízena ke dni 13.10.2005. Má 6 členů a ve své činnos se řídí
§ 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
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1.1.CELKOVÁ KAPACITA ŠKOLY A JEJÍCH SOUČÁSTÍ
Škola

Základní škola

Školní družina

Celková kapacita

322

90 (3 oddělení)

1.2.DRUHY A TYPY ŠKOL, KTERÉ ŠKOLA ZAHRNUJE
Úplná základní škola

Počet žáků (stav ke konci školního roku)

1.A třída

15

1.B třída

16

2.A třída

19

2.B třída

22

3.A třída

15

3.B třída

19

4.A třída

16

4.B. třída

19

5. třída

24

I. stupeň celkem

165

6.A třída

18

6.B třída

19

7. třída

21

8. třída

28

9. třída

24

II. stupeň celkem

110

Celá škola celkem:

275

1. oddělení družiny

30

2. oddělení družiny

30

3. oddělení družiny

30

Družina celkem:

90
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1.3.POČET TŘÍD, ŽÁKŮ
Počet tříd

Celkový počet žáků

Počet žáků na 1 třídu

I. stupeň

9

165

18,4

II. stupeň

5

110

21,8

275

19,6

Celkem:

1.4.ŠKOLSKÁ RADA
Členové školské rady
Ing. Ivo Klíma

Zvolen za zákonné zástupce

Mgr. Zdeňka Wajdová

Zvolen za zákonné zástupce

Ing. Filip Debef

Jmenován zřizovatelem

Luboš Král

Jmenován zřizovatelem

Mgr. David Elicer

Zvolen za pedagogické pracovníky

Mgr. Tomáš Struška

Zvolen za pedagogické pracovníky (do 31.7.2018)

Mgr. Zuzana Žilková

Zvolena za pedagogické pracovníky (od 27.8.2018)
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2.PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ ŠKOLY
Obory vzdělání podle Klasiﬁkace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy:
79-01-C Základní škola

Kód oboru:

79-01-C/01

Popis oboru:

Základní škola

Forma vzdělávání:

denní

Kapacita oboru:

322

Délka vzdělávání:

9 r. 0 měs.

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program pro základní školu Sokolnice č. 2
(platný od 1.9.2016)
Dodatek č. 1
(platný od 1.9.2017 – ve školním roce 2017/18 jen pro 1. třídy)

První cizí jazyk:

Anglický jazyk (od 1. třídy)

Druhý cizí jazyk:

Německý jazyk (od 7. třídy)

Volitelné předměty:

Finanční gramotnost
Příprava pokrmů
Technické práce

Nepovinné předměty:

Římskokatolické náboženství
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3.ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY
k datu 1.8.2018
K 31.7.2018 se dosavadní ředitelka Mgr. Zita Butalová vzdala funkce ředitelky. Zřizovatel školy
vyhlásil konkurz a k 1.8.2018 byl jmenován nový ředitel Mgr. Tomáš Struška.

3.1.VĚKOVÉ SLOŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ
Věk

Pedagogič pracovníci

Ostatní

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

do 35 let

1

5

0

0

7

35 – 50 let

4

8

0

2

15

nad 50 let

1

7

0

1

9

důchodci

0

2

0

0

2

celkem

6

22

0

3

31

Mateřská a
rodičovská dovolená

0

2

0

0

2

3.2.ODBORNÁ KLALIFIKACE (DLE ZÁKONA Č. 563/2004 SB.)
Odborná a pedagogická způsobilost učitelů
Odborně a pedagogicky způsobilí

počet/celk.
27,5/28

Absolven (nastoupili na školu)

0

Odchod ze školy (k 27.8.2018)

3

Nástup do školy (k 27.8.2018)

0

3.3.ROMSKÝ ASISTENT
Není.

3.4.JINÝ ASISTENT
Asistent pedagoga

7

Osobní asistent

1

7

4.ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
Zápis do 1. ročníku proběhl v sobotu xx.dubna 2018
dostavilo se

z toho
řádný termín

s odkladem

náhradní termín

35

8

0

43

žádají odklad

nastoupí

7

32

Ch

D

Ch

D

Ch

D

Ch

D

Ch

D

Ch

D

28

15

22

13

6

2

0

0

5

2

21

11

Z celkového počtu 43 dě skutečně nastoupí 32. 7 dě má odklad, 4 dě byly sice přijaty, ale
nastoupí na jinou školu.
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5.ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ
5.1.ÚDAJE O PROSPĚCHU, CHOVÁNÍ A ABSENCI ZA 1. POLOLETÍ

9

5.2.ÚDAJE O PROSPĚCHU, CHOVÁNÍ A ABSENCI ZA 2. POLOLETÍ
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5.3.VÝSLEDKY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

PŘIHLÁŠENI – počet uchazečů přihlášených v rámci JPZ ke zkoušce z matema ky a z českého jazyka
KONALI – počet uchazečů, kteří zkoušku z matema ky a českého jazyka konali
PRŮMĚRNÉ PERCENTILOVÉ UMÍSTĚNÍ - průměrná hodnota percen lového umístění uchazečů dané skupiny. Percen lové umístění jednotlivého uchazeče
poskytuje údaj o tom,kolik procent uchazečů dosáhlo stejného či horšího výsledku.
% SKÓR - bodové hodnocení uchazeče, který zkoušku dokončil, vyjádřené procenty z maximálního dosažitelného počtu bodů. Do výpočtu je zahrnut vždy lepší
výsledek zkoušky ze dvou možných pokusů, pokud je uchazeč využil.
PRŮMĚR (v tabulce označeno „CELKEM“; průměrný procentní skór) – průměrná úroveň bodového hodnocení v testu
KVARTILY - hodnota procentního skóru v jednotlivých kvar lech. Jedná se o výsledek uchazeče/uchazečů, kteří se nacházejí přesně na úrovni dolní čtvr ny
(1. kvar l), poloviny (2. kvar l nebo též medián) a horní čtvr ny (3. kvar l) souboru všech uchazečů, kteří zkoušku konali, pokud bychom je seřadili podle
výsledku od nejhoršího po nejlepšího. Tento ukazatel je zpracován pouze v případě, že se v dané skupině vyskytuje 10 a více uchazečů, kteří zkoušku konali a
tudíž obdrželi nějaké bodové hodnocení.
MAXIMUM - vyjadřuje nejvyšší hodnotu % SKÓRU, které dosáhli žáci v dané skupině.
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5.4.PŘEHLED PŘIJATÝCH ŽÁKŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
Gymnázium
4leté

6leté

8leté

Počet přijatých žáků
6
2 + 1*
2
*Jeden žák byl přijat na 6leté gymnázium do 2. ročníku z 8. třídy

Jiný maturitní
obor

Učební obor

10

7

Jeden žák přijímací řízení neabsolvoval, po získání základního vzdělání odešel na zahraniční
školu.

5.5.POČET ABSOLVENTŮ ZŠ
9. ročník:
nižší ročník:
celkem:

24
0
24

5.6.ÚRAZOVOST
Ve školním roce 2017/2018 došlo k 33 úrazům. Z těchto úrazů bylo 7 hlášeno ČŠI a 6 úrazů bylo
odškodněno
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6.PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
6.1.METODIK PREVENCE
Funkci metodika prevence sociálně patologických jevů zastává paní učitelka Mgr. Kateřina
Vopatová.
Preven vní témata zahrnují v ŠVP zejména předměty prvouka, český jazyk, přírodověda,
vlas věda, vývhova ke zdraví, výchova k občanství, informa ka a práce s počítačem.

6.2.SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI
Škola spolupracuje s dalšími organizacemi:
Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Hybešova
Odbor sociálně-právní ochrany dě
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dě
školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka

6.3.KROUŽKY
Ve školním roce 2017/2018 nabízela škola tyto zájmové kroužky
Keramický kroužek – 4 skupiny
Příprava ke zkouškám z ČJ
Výtvarný kroužek
Orientální tance 4. - 9. tř
Orientální tance 1. - 3. tř
Florbal – 3 skupiny
Matema cký kroužek
Atle ka
Pohybový kroužek
Počítačový kroužek
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7.DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s Plánem personálního rozvoje
pedagogických pracovníků pro školní rok 2017/2018.
Kurz

Délka kurzu
(vyučovací hodiny)

Počet zúčastněných
pracovníků

Cesty spolu – společně pro šikaně

8

27

Školní poradenské pracoviště v praxi II

16

1

Matema cká gramotnost – Geogebra ve
výuce matema ky

16

1

Etwinning semináře

8

1

Metodický seminář eTwinning
pro pokročilé

neuvedeno

1

Inspirace pro zkvalitňování výuky
matema ky a přírodovědy

neuvedeno

1

Základní ovládání počítače

10

1

Internet ve výuce anglič ny

8

1

Matema ka nás baví

4

1

Poskytování první pomoci

Neuvedeno

1

Brána jazyků otevřená

60

1

Hospitace českých učitelů do Vídně

8

2

Primární prevence rizikového chování ve
školách a školských zařízení

8

1

Staré a dobré výtvarné techniky – vše
o vosku

4

1

Role školního speciálního pedagoga v
systému poradenských služeb ve škole

4

1

Celkem:

42

14

8.AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Základní škola je dlouhodobě zapojena do společenského života v obci.

8.1.ŠKOLNÍ AKCE URČENÉ PRO VEŘEJNOST:


dýňohrátky



vánoční dílny



účast na vánočním živémbetlému



školníples



velikonoční dílny



výstava zvířat



školní akademie

8.2.CELOŠKOLNÍ A TŘÍDNÍ AKCE
ZÁŘÍ

LISTOPAD



Hurá do školy - rádio Petrov



ﬂorbalový turnaj - Mokrá



Želešická růže - běžecký závod



přednáška v Brně - Planeta Země Brazílie



turnaj v házené - Telnice



návštěva úřadu práce - volba povolání



Soutěž ve šplhu - Židlochovice



ﬂorbalový turnaj - Těšany



program muzea ve Šlapanicích



preven vní program "Menšiny" Radek Banga

ŘÍJEN


turnaj v házené - Újezd u Brna



dýňohrátky



výchovný koncert - cimbálová muzika
Réva



ukázka cvičení armády České republiky
a integrovaného záchranného systému
- NODOS GUARDIAN 2017



přednáška o vzniku republiky
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PROSINEC


návštěva divadla Radost v Brně



výlet do Anglie



výlet - Brno - vánoční tradice



ředstavení divadla - škola Žatčany



program - Hygiena rukou



spaní ve škole



program "Najdi svou cestu"

LEDEN


školní ples



lyžařský výcvikový kurz 7. - 9. ročník

ÚNOR


E cké dílny



výlet do planetária



ﬁlmové představení - Slavkov u Brna



výuka jazykové školy - AJ



přednáška - Mám chytré tělo



projekt EDISON - zahraniční stážisté

BŘEZEN


školní kolo recitační soutěže



divadelní představení "Divadlo Hradec
Králové"



družina - přednáška - hasiči



velikonoční dílny

DUBEN


přednáška, výstava - ohrožená zvířata,
záchranná stanice



ukázková hodina - fotbalový trénink



e cké dílny



turnaj ve vybíjené - Šlapanice



družina - prohlídka hasičky



výuka jazykové školy - AJ



den Země, společná akce s domovem
pro seniory



McDonald's cup - futsal

KVĚTEN


beseda - zubní hygiena



Den pro zdraví



ekoolympiáda



výstava zvířat



školní výlety

ČERVEN


turnaj v házené - Telnice



školní akademie



návštěva knihovny



spaní ve stanech



školní výlety



přednáška - mediální vzdělávání



exkurze do muzea ve Šlapanicích
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9.VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU
ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
Ve školním roce 2016/2017 neproběhla žádná kontrola ČŠI ani nebyla škola zařazena do
výběrového šetření ČŠI.
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10.ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2017
Údaje o hospodaření školy pocházejí ze závěrečného účtu obce za rok 2017 viz.
h ps://www.sokolnice.cz/rok-2018/zaverecny-ucet-2017.pdf
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11.ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ
11.1.

PROJEKT OVOCE DO ŠKOL

Projekt Ovoce do škol je projekt EU a ČR, který umožňuje ve škole poskytovat žákům zcela
zdarma ovoce a zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy, a m přispívat ke zlepšení zdravotního
stavu dě , k vytvoření správných stravovacích návyků a pomáhat v boji pro epidemiím a dětské
obezitě.
Dodavatelem v tomto projektu je ﬁrma OVOCENTRUM

11.2.

PROJEKT MLÉKO DO ŠKOL

Projekt Mléko do škol je státem dotovaný projekt, který zásadním způsobem podporuje stávající
i budoucí zdravotní stav dě a mládeže a pozi vně ovlivňuje životní styl celé rodiny.
Dodavatelem v tomto projektu je ﬁrma LAKTEA.

12.ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
Ve spolupráci s obcí Sokolnice pořádá škola v rámci projektu Komunitní škola kurzy pro
veřejnost.
Ve školním roce 2017/2018 se uskutečnily tyto kurzy:

Kurz ﬂamenka

1 běh (podzim)

Keramický kurz

2 běhy (podzim, jaro)

Kurz francouzš ny

2 běhy (podzim, jaro)

Kurz ši

2 běhy (podzim, jaro)
19

13.ÚDAJE O ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH
Počátkem září 2017 zahájila naše škola projekt “Vzděláváme se společně”.

Základní údaje o projektu:
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13.1.

AKTIVITY PROJEKTU

V rámci projektu škola plní schválené ak vity.

A)ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG
Podstatou této ak vity je práce speciálního pedagoga ve škole ve výši úvazku 0,5. Škola má tuto
ak vitu realizovat v délce 18 měsíců.

B)VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÉHO SBORU ZAMĚŘENÉ NA INKLUZI
Cílem ak vity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků školy pomocí dalšího
vzdělávání.
Škola má tuto ak vitu realizovat pro 32 osob.

C)ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO ŽÁKY ZŠ
Cílem ak vity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Škola má v rámci této
ak vity realizovat 3 bloky po 16 90minutových schůzkách.

D)KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER PRO ŽÁKY ZŠ
Cílem ak vity je realizace klubu zábavné logiky pro žáky základní školy. Ak vita vede k rozvoji
logického (ale i informa ckého) a strategického myšlení žáků. Škola má v rámci této ak vity
realizovat 3 bloky po 16 90minutových schůzkách.

E)DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM
Cílem ak vity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnos
doučování. Škola v rámci této ak vity realizuje 3 bloky po 16 60minutových schůzkách

F)PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM
NEÚSPĚCHEM
Cílem ak vity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem, převážně žáky ze sociálně
znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí provádět samostatnou odpolední přípravu na
vyučování a podpořit zvládnu standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem
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především v hlavních předmětech (český jazyk, matema ka a cizí jazyk). Odpolední příprava na
vyučování bude probíhat v rozsahu minimálně 48 hodin, a to třikrát týdně 60 minut.

G)VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZŠ
- DVPP 16 HODIN_ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
Cílem ak vity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého
vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

H)VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZŠ
- DVPP 16 HODIN_MATEMATICKÁ GRAMOTNOST
Cílem ak vity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého
vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

I)VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZŠ
- DVPP 16 HODIN_CIZÍ JAZYKY
Cílem ak vity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého
vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

13.2.

PRŮBĚH PROJEKTU

Číslo ak vity

1. polole

2. polole

splněno/celkem

1

5

7

12/18

2

0

27

27/32

3

1

1

2/3

4

1

1

2/3

5

1

2

3/3

6

1

2

3/3

7

0

0

0/3

8

0

1

1/1

9
0
0
0/2
V únoru 2018 byla předložena ke schválení Zpráva o realizaci 1.
V srpnu 2018 byla předložena ke schválení Zpráva o realizaci 2.
Obě zprávy o realizaci byly schváleny formálně I obsahově.
Realizace projektu bude pokračovat I v následujícím školním roce.
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