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Základní škola a mateřská škola Rozdrojovice, okres Brno – venkov,                      
příspěvková organizace 

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

 
 

Část  I. 

Základní charakteristika školy 

 
Základní škola a mateřská škola Rozdrojovice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 
Šafránka 54, Rozdrojovice, 664 34 Kuřim 

 

právní forma: příspěvková organizace 

IČ: 75003759  

REDIZO: 600 110 664 

 

Zřizovatel školy: Obec Rozdrojovice, starosta  Ing. Daniel Stráský 

Ředitel školy: Mgr. Jiří Fidrmuc 

 

 

Začleněné druhy a typy školských zařízení:  1. základní škola, IZO: 102 179 565, kapacita 80 

                                                                       2. školní družina , IZO: 118 300 512, kapacita 60 

             3. školní jídelna-výdejna, IZO: 150 066 066, kapacita 116 

             4. mateřská škola, IZO: 181 029 413, kapacita 36  

 

kontakty:  

tel. 538700470-2  

zsrozdrojovice@volny.cz ; msrozdrojovice@volny.cz; www.rozdrojovice.cz 

 

 

Málotřídní škola 

Školní rok 

2015/2016 

Počet tříd Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný 

počet žáků na 

třídu 

Malotřídní ZŠ 3 5 53 17,7 

 

 Celkový počet žáků v 1. ročníku: 19 
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 15,1 

 
 Školská rada ZŠ Rozdrojovice byla zřízena dne 10. 12.  2005 dle § 167 zákona č.561/2004 Sb. 

 

Za rodiče – předseda ŠR Lenka Stráská 

Zástupce pedagogů Mgr. Petra Horáková 

Zástupce zřizovatele Stanislav Slouka 

 

 

 Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. 

Název zvoleného vzdělávacího 

programu 

Číslo jednací V ročníku 

ŠVP ZV Škola zdravého života  1., 2., 3., 4. a 5.  

 

 
 ŠD, která je součástí základní školy  

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí ve ŠD počet vychovatelů ŠD 

mailto:zsrozdrojovice@volny.cz
mailto:msrozdrojovice@volny.cz


Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015 – 2016 Základní školy a mateřské školy Rozdrojovice 

 

  

 3 

celkem 2 44 fyz.  2 / přepoč.   1,0 

 

     Zařízení školního stravování 
      

Typ jídelny Počet Počet dětí Školní pracovníci Ostatní Celkem 

 ŠJ – výdejna  ZŠ 1 52 6 - 58 

ŠJ – výdejna  MŠ 1 36 3 - 39 

ZŠ a MŠ celkem 2 88 9 - 97 

    Počet pracovníků školního stravování 

Fyzické osoby 2 

Přepočtení na plně zaměstnané 1,00 

 

 

  Mateřská škola 

Školní rok 2015-2016 Počet oddělení Počet žáků Průměrný počet dětí 

na oddělení 

MŠ 2 36 18 

 

Část II 

Údaje o pracovnících školy 

 

1. Odborná kvalifikace, dle zákona č.563/2004 Sb. 

Celkový počet pedagogických pracovníků 8  100% 

Z toho odborně kvalifikovaných  7  88 %  

 

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/2016 nastoupili na školu: 0 

 

3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/2016  nastoupili na školu:  0 

 

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/2016  odešli ze školy: 0 

 

5.    Nepedagogičtí pracovníci: 2, 40 úvazku / 3 fyzické osoby 

 

6.  Věkové složení učitelů 

 

 Učitelé 

Věk Muži Ženy 

do 35 let 0 2 

35-50 let 0 3 

nad 50 let 1 2 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 1 7 

Rodičovská dovolená 0 1 

 

7.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy ve školním 

roce 2015/2016 

 

Typ kurzu Počet 

zúčastněných 

pracovníků 

Školní metodik prevence 1 

Vedení školy  1 

Anglický jazyk  2 

Člověk a jeho svět 1 
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Umění a kultura 1 

Jazyk a jazyková komunikace 1 

E-twinning 5 

Výchovné poradenství 1 

celkem 13 

   

 

Část III. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

 

 

Ročník Počet žáků Prospělo s 

vyznamenání 

Prospělo bez 

(*) 

Neprospělo 

bez (*) 

Opakují 

1. 19 19 0 0 0 

2. 14 14 0 0 0 

3. 3 3 0 0 0 

4. 6 3 3 0 0 

5. 10 7 3 0 0 

Celkem za I. stupeň 52 

 

46 6 0 0 

Celkem za školu 52 46 6 0 0 

 

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

 

 

2. Snížený stupeň z chování: 

 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0 

3 0 0 

 

 

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

 

 

4.Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 

Školní rok 

2015/2016 

Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 

4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium    

Počet 

přihl./přijatých 

žáků 

 

0 

 

0 
 

3 /3 

 

0 

 

0 

 

0 

 

5. Soutěže a olympiády 

 

Žákyně pátého ročníku Kateřina Zelinková ve své věkové kategorii v rámci mezinárodní soutěže Matematický 

klokan získala první místo mezi svými vrstevníky v České republice. 
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Část IV . 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a jiných kontrolních 
orgánů 

Ve  školním roce 2015 - 2016 neproběhla ze strany České školní inspekce na naší škole žádná kontrola.  

 

Část V. 

Rozhodnutí ředitele 

 

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle §165 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. a počet odvolání proti 

tomuto rozhodnutí vydaných od 1. 9. 2015 do 31 8. 2016. 

 

 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

O přijetí dítěte do MŠ 11 0 

O nepřijetí dítěte do MŠ 12 0 

O přijetí žáka do ZŠ 18 0 

O odkladu povinné školní docházky §37 3 0 

O dodatečném odložení povinné školní docházky §37 0 0 

O přestupu žáka z jiné ZŠ 6 0 

 

Počet dětí při zápisu/přijatých do 1. ročníku pro rok 2016/2017:   21/18 

 

 

Část VI. 

Další údaje o škole 

 

 

Mimoškolní aktivity: 

Kroužky při ZŠ 

 

Název kroužku Počet žáků 

Hra na zobcovou flétnu 18 

Vědecké pokusy 10 

Keramika 14 

 

 

   Kroužky při MŠ 

 

Název kroužku Počet žáků 

Anglický jazyk 7 

Taneční 15 

Jóga 6 

Keramika 22 

 

Žáci se SPU 
 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

Žáci se specifickými poruchami 

učení 

2. 

4. 

5. 

1 

3 

4 

celkem  8 
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Část VII. 

 

Poradenské služby v základní škole 

 
 

   Škola nehospodařila se žádnými finančními prostředky na poradenské služby čerpané ze státního rozpočtu. 

   Výchovného poradce vykonává ředitel školy Mgr. Jiří Fidrmuc 

 

 

 

Část VIII. 

 

Prevence sociálně patologických jevů 

  

Minimální preventivní program v oblasti primární prevence užívání návykových látek byl 

realizován ve výchovné i naukové složce jednotlivými vyučujícími v průběhu celého školního roku 

2015 - 2016, ve kterém nebyl zaznamenán žádný výskyt sociálně-patologických jevů na škole. Funkci 

školního metodika prevence vykonává paní učitelka Mgr. Petra Horáková 

 

 

            Část  IX. 

 

Rozvojové a mezinárodní programy, projekty 

 

     Škola je zapojena do projektu EU Mléko do evropských škol a Ovoce do škol. 

Ve školním roce 2015-2016 se škola také úspěšně zapojila do celonárodních programů  

Les ve škole -škola v lese, Recyklohraní i projektu Celé Česko čte dětem. Jsme držiteli certifikátu 

Aktivní školy a Přírodní zahrady a rovněž Partnerského certifikátu ochrany přírody Nejbohatší 

Ekosystémy Planety Země od občanského sdružení Prales dětem. 

 

 

 

Část X. 

 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 

Uspávání broučků, Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, výstavky prací a výrobků žáků, společné 

tvořivé dílny, Tři králové, vítání občánků, sběr a třídění odpadu v obci, BESIP, maškarní bál, škola 

v přírodě, plavecký výcvik, lyžařský výcvik, bruslařský výcvik, pasování prvňáčků na čtenáře. 

Uspořádali jsme také Den otevřených dveří. 

 

 

 

Část XI. 

 

Spolupráce s dalšími subjekty 

 

Se základní školou v Mor.Knínicích, Sivicích, Viničných Šumicích, Blučině a v Tvarožné v oblasti 

realizace a rozvoje školních vzdělávacích programů málotřídních či neúplných škol. 

S PPP v Brně, Hybešova ulice, v oblasti poradenství specifických poruch učení a chování. 

Spolupracujeme rovněž s odborem životního prostředí na Městském úřadu Kuřim. 

Každoročně se zapojujeme do veřejné charitativní sbírky „ Kůň terapeut“ a „Prales dětem“. 
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Část XII. 

 

Hospodaření školy 

 

Zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 není součástí výroční zprávy. 

 

 

            Část XIII. 

 

Koncepční záměry školy 

 

Všichni zaměstnanci (pedagogičtí i nepedagogičtí) ZŠ a MŠ Rozdrojovice vytvářejí vhodné 

podmínky pro tvorbu a realizaci ŠVP, zkvalitnění výchovy a vzdělávání žáků.  

Jsme škola preferující environmentální výchovu, protože si uvědomujeme nutnost ochrany 

životního prostředí a výchovy s tím související. Celá škola vystupuje dle zásad ekologického chování 

a podporuje zkvalitnění životního prostředí. 

Dále se zaměřujeme na rozvoj klíčových kompetencí potřebných pro praktický život. Ve 

všech předmětech rozvíjíme ty schopnosti a dovednosti, které žákům umožní lepší orientaci v životě. 

Chceme mít školu otevřenou veřejnému životu, spolupracovat s rodiči, přáteli školy a veřejností. 

Chceme učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

odpovědný, vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

hodnotám. 

 
           

Část XIV. 

 

Materiálně – technické zázemí školy 

 

Od února do srpna 2015 proběhla rozsáhlá rekonstrukce a nástavba hlavní školní budovy 

s napojením tubusu do stávající, vedlejší budovy mateřské školy. Přibyly tak dvě učebny pro základní 

školu (z toho jedna odborného zaměření) a prostory pro další oddělení mateřské školy včetně jídelny 

 a výdejny stravy.  

Školní rok 2015-2016 byl prvním školním rokem po rekonstrukci školy. I přes realizovanou 

modernizaci školy nadále přetrvávají provozní nedostatky a to z hlediska výukových a prostorových 

kapacit. 

Chybí vhodné vnitřní prostory pro výuku tělesné výchovy a zájmových pohybových kroužků.  

V chladných měsících roku mohou využívat vyučující se žáky učebnu II. třídy, která však 

neodpovídá legislativním podmínkám bezpečnosti a ochraně žáků při vzdělávacím procesu předmětu 

tělesná výchova na základní škole (problematika ošetřena vnitřní směrnicí organizace). 

. 

Rovněž jsou nedostačující v zázemí školy šatnové kapacity pro žáky i pracovníky školy, velmi 

omezené jsou i provozní skladové prostory.  

 

 

Rozdrojovice, 19. 10. 2016  
     

   

 Zpracoval:  Mgr. Jiří Fidrmuc, ředitel    

 

Schválila Školská rada dne 25. 10.2016  
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Příloha:    Přehled činností mateřské školy ve školním roce 2015 – 2016 

    
 

Mateřská škola – přehled  kulturních a sportovních  akcí ve školním roce 2015/2016 

 

 
ZÁŘÍ 7.9. 

14.9. 

30.9. 

Divadlo Lídy Trnkové – pohádka „O pejskovi a kočičce“ –divadlo ve školce 

Divadlo Úsměv – pohádka „O Krakonošovi“ – divadlo ve školce 

Drumbeny – „Barevný svět“ – rozvoj rytmického cítění, spolupráce 

ŘÍJEN 20.10. 

26.10. 

Divadlo Koráb – „Pohádka pro tři prasátka“ – divadlo ve školce 

„Uspávání broučků „– dílny, vystoupení, prodej pečiva, ve spolupráci s rodiči a ZŠ 

LISTOPAD 19.11. Divadlo Kozlík - „Jak šel Kozlík do světa“ – divadlo ve školce 

PROSINEC 4.12. 

9.12. 

 

15.12. 

16.12. 

Mikulášská nadílka – ve spolupráci se školou a rodiči 

Divadlo ŠUS – „Betlém“ – divadlo ve školce 

Tvořivá dílna – postavičky ze dřeva – pro děti a rodiče, akce odpoledne ve školce 

„Od Martina do vánoc“ – besídka spojená s jarmarkem dětských výrobků 

Vánoční nadílka, ve spolupráci s rodiči 

Vánoční nadílka – ve spolupráci s rodiči 

LEDEN 6.1. Divadlo Úsměv – „Radovánky se zvířátky“ – ve školce 

Návštěva v 1. Třídě ZŠ – spolupráce se ZŠ 

ÚNOR  1.2. 

5.2. 

26.2. 

Edukativně stimulační skupiny – 10 lekcí, vede p.uč. Černochová a Horáková 

Mobilní planetárium – společně se ZŠ 

Kouzelnické představení – „Katonas“ – společně se ZŠ 

BŘEZEN 16.3. 

 

21.3. 

Divadlo Koráb  

Velikonoční dílna pro děti a rodiče – společně se školou a rodiči 

Vítání jara – výroba Moreny, průvod obcí k lesu 

DUBEN 4.4. 

14.4. 

19. – 

22.4. 

Plavání – 10 lekcí, společně se školou 

Divadlo Kozlík – „Vodnická pohádka“ – ve školce 

ŠVP Čeložnice – společně se školou a rodiči – přípravy, nákup odměn do soutěží a 

pokladu 

KVĚTEN 6.5. 

10.5.  

 

16.5. 

30.5. 

Divadlo Úsměv – ve školce 

Celodenní výlet Centrum Eden – výukový program, tvoření, seznámení  

s hospodářskými zvířaty 

Den otevřených dveří  

Divadlo Trnková –„ Raneček veselých pohádek“ – ve školce 

ČERVEN 1.6. 

 

 

30.6. 

Den dětí – výprava do lesa, plnění úkolů v týmech – spolupráce, pomoc mladšímu 

kamarádovi. Hry a úkoly s environmentální tématikou, zaměřené dále na zručnost, 

koordinaci… 

Loučení s předškoláky, pasování, spaní ve školce – zahradní slavnost ve spolupráci s 

rodiči 

Podzim a jaro – Lesní čtvrtky – dopoledne v lese, ekologické a environmentální hry a činnosti. 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


