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

příspěvková organizace 

Výroční zpráva  o činnosti základní školy ve školním roce 2016/2017 

 

 

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 

Ředitel školy: Mgr. Jiří Fidrmuc 

 

Začleněné druhy a typy školských zařízení:  1. základní škola – 1.stupeň, 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  

 

Telefon, mobil, e-mail,web.:  

538700470-2, 732223559 

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

 

 

Málotřídní  škola 

Školní rok 

2016/2017 

Počet tříd Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný 

počet žáků na 

třídu 

Malotřídní ZŠ 4 5 65 16,3 

 

 Celkový počet žáků v 1. ročníku: 19 
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 14,1 

 
 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. Kateřina Lešová 

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 

celkem 2 56 fyz.  2 / přepoč.   1,3 

 

mailto:zsrozdrojovice@volny.cz
mailto:msrozdrojovice@volny.cz
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     Zařízení školního stravování 

      

Typ jídelny Počet Počet dětí Školní  pracovníci Ostatní Celkem 

 ŠJ – výdejna  ZŠ 1 64 7 - 71 

ŠJ – výdejna  MŠ 1 36 3 - 39 

ZŠ a MŠ celkem 2 100 10 - 110 

    Počet  pracovníků školního stravování 

Fyzické osoby 2 

Přepočtení na plně zaměstnané 1,00 

 

 

  Mateřská škola 

Školní rok 2016-2017 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 9  100% 

Z toho odborně kvalifikovaných  7  78 %  

 

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/2017 nastoupili na školu: 1 

 

3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/2017  nastoupili na školu:  0 

 

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/2017  odešli ze školy: 1 

 

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

 

6.  Věkové složení učitelů 

 Učitelé 

Věk Muži Ženy 

do 35 let 0 3 

35-50 let 0 3 

nad 50 let 1 2 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 1 8 

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 2 

Škola s pravidly, limity a rituály 1 

Anglický jazyk  1 

Výchovné poradenství, poruchy chování a učení 2 

Školní klima, klima třídy, práce se skupinou 4 

Jazyk a jazyková výuka, komunikace 2 

Podpůrná opatření 1 

celkem 13 
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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 18 0 0 1 

2. 20 20 0 0 0 

3. 14 14 0 0 0 

4. 6 5 1 0 0 

5. 6 3 3 0 0 

Celkem za I. stupeň 65 

 

60 4 0 1 

Celkem za školu 65 60 4 0 1 

 

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září 2017  

 

 

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 

2016/2017 

Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 

4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium    

Počet 

přihl./přijatých 

žáků 

 

0 

 

0 
 

2 /2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

  

Část IV . 

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

 

Ve  školním roce 2016 - 2017 proběhla ze strany České školní inspekce na naší škole kontrola. Předmětem 

inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného mateřskou školou, 

základní školou a školní družinou a také zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a 

jejich souladu s rámcovým vzdělávacím programem. 

Inspekční zpráva a protokol o kontrole jsou přílohou výroční zprávy. 
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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 8 0 

O nepřijetí dítěte do MŠ 9 0 

O přijetí žáka do ZŠ 18 0 

O odkladu povinné školní docházky §37 1 0 

O dodatečném odložení povinné školní docházky  §37 0 0 

O přestupu žáka z jiné ZŠ 0 0 

 

Počet dětí při zápisu/přijatých do 1.ročníku pro rok 2017/2018:   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 19 

Bojové sporty a sebeobrana 13 

 

 

   Kroužky při MŠ 

 

Název kroužku Počet žáků 

Anglický jazyk 8 

Taneční 15 

Keramika 20 

 

 

Žáci se SPU 

 
 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

Žáci se specifickými poruchami 

učení a chování 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1 

0 

1 

2 

3 

celkem  7 
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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 ve škole ředitel 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 2016 - 2017, ve kterém 

nebyl zaznamenán žádný výskyt sociálně-patologických jevů na škole. Funkci školního metodika prevence 

vykonává paní učitelka Mgr. Jaroslava Váňová. 

 

 

            Část  IX. 

 

Rozvojové a mezinárodní programy, projekty 

 

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

Ve školním roce 2016-2017 se škola také zapojila do programů  

Les ve škole –-škola v lese a projektu Celé Česko čte dětem. Jsme držiteli certifikátu Aktivní školy 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 s rodiči žáků, Tři králové, vítání nových občánků, sběr a třídění odpadu v obci, BESIP, 

maškarní bál, škola v přírodě, plavecký výcvik, bruslařský výcvik, pasování prvňáčků na čtenáře.  

 

 

Část XI. 

 

Spolupráce s dalšími subjekty 

 

Se základní školou v 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 2016 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 

 

   Ve školním roce 2016-2017 se učili žáci pěti ročníků ve čtyřech třídách. První, druhý a třetí ročník 

se učil samostatně ve svých kmenových třídách, čtvrtý a pátý ročník byl spojený a za kmenovou třídu 

využíval speciální učebnu pro výuku ICT, která má však malou kapacitu 15 žáků a svým uspořádáním 

míst a pracovní plochou není vhodná pro běžnou výuku. Chybí zde zázemí pro tabuli a další 

didaktické pomůcky. Navíc tuto speciální učebnu nemohou využívat podle potřeby žáci ostatních tříd.  

   Ve školním roce 2017-2018 je situace materiálně-technického zázemí stejná jako v roce minulém. 

   Od školního roku 2018-2019 se zvedne počet žáků školy a všechny ročníky prvního stupně se budou 

vzdělávat samostatně ve svých kmenových učebnách. Počet žáků překročí kapacitu školy zapsanou ve 

školském rejstříku. Je tedy nezbytné vybudování dvou kmenových učeben pro vzdělávání žáků 

prvního stupně na naší škole pro školní rok 2018-2019. 

   Stávající podmínky výuky tělesné výchovy a jiných pohybových aktivit jsou i po rekonstrukci školy 

v roce 2015 nadále zcela nevyhovující a to z důvodu chybějící speciální učebny pro výuku povinné 

tělesné výchovy, tělocvičny, která je dle současné vzdělávací soustavy svými materiálními a 

prostorovými podmínkami zcela nezbytná pro vzdělávání žáků v oblasti tělesné a zdravé výchovy. 

   Tělesná výchova všech ročníků probíhá v kmenové učebně II. třídy, kde posunutím lavic ke straně 

místnosti vzniká malý prostor pro pohybovou činnost žáků, kterou však lze provádět pouze na místě, 

bez běžeckých aktivit. 

   Navíc tato učebna neodpovídá při tělesné výchově bezpečnosti a ochraně zdraví žáků. Podmínky pro 

výuku tělesné výchovy a jiných pohybových aktivit na škole neodpovídají Rámcovému vzdělávacímu 

programu pro základní vzdělávání v ČR, nelze ani plnohodnotně naplňovat vlastní vzdělávací program 

„Škola zdravého života“, podle kterého probíhá vzdělávání žáků na naší škole. 
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V Rozdrojovicích dne 19. 10. 2017  
     

   

 Zpracoval:  Mgr. Jiří Fidrmuc, ředitel    

 

Schválila Školská rada dne 25.10.2017  

 

 

 

 

 

 

Příloha:    Přehled činností mateřské školy ve školním roce 2016 – 2017  

    

 

 
Září Rozmarýnek- návštěva ekocentra v Brně – Jundrově, program – „Babiččina zahrádka“ 

Divadlo kouzel Valdini – kouzelnické představení 

Říjen Mahenovo divadlo Brno – A. Mikulka -  „Kouzelné kukátko“ 

Listopad Inka Horáková – „Začarované pohádky“ 

Uspávání broučků – akce ve spolupráci se základní školou a nadačním fondem Malý strom 

(tvořivé dílny, vystoupení dětí  ZŠ a MŠ) 

Divadlo Koráb – pohádka „O Zlatovlásce“ 

Prosinec Divadlo Kozlík – „Mikulášská pohádka a nadílka“ 

Vánoční besídka - „Barevný rok“ a Vánoční jarmark dětských keramických výrobků 

Vánoční nadílka 

Keramická dílna pro rodiče 

Vánoční fotografování 

Únor Adolf Dudek – „Pohádkové kreslení“ 

Návštěva v 1. třídě základní školy 

Maškarní karneval v místním hostinci 

Březen Divadlo Kozlík – pohádka „Kůzlátka“ 

Vítání jara 

Divadlo ÚDIF – pokusy 

Velikonoční keramická dílna pro děti a rodiče 

Duben Divadlo Koráb – „Kašpárek a drak“ 

Fotografování ke Dni matek 

Den otevřených dveří a Výstava dětských keramických výtvorů 

Květen Ekocentrum Jezírko – „Kdo bydlí v lese“ (Ekocentrum v Brně – Soběšicích) 

Červen Den Dětí 

Divadlo Reduta Brno – „Papageno hraje na kouzelnou flétnu“ 

Loučení s předškoláky – zahradní slavnost s pasováním na školáky 

 

Během podzimních a jarních měsíců probíhají pravidelné „Lesní čtvrtky“ – děti stráví celé dopoledne v lese, plní 

různé úkoly, hrají ekologické a environmentální hry. 
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