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Základní škola a Mateřská škola, Prace, okres Brno - venkov 

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve šk. roce 2014/2015 
 

Část I. 

 

Základní charakteristika školy 
 Název školy, adresa: Základní škol a Mateřská škola Prace, okres Brno- venkov, příspěvková 
organizace, Školní 109, 664 58 Prace 

Zřizovatel školy: Obec Prace 
Ředitel školy: Mgr. Markéta Vildová  
Všechny druhy a typy škol : mateřská škola, jídelna - výdejna jídla 
           základní škola, jídelna- výdejna jídla, družina 
Telefon: 544 244 755,602 208 871;  e-mail:zs.prace@seznam.cz 
 

 
Školní rok  Počet tříd Počet 

ročníků 
Počet žáků Průměrný počet 

žáků na třídu 
2014/2015 2 4 25 12,5 

 
Celkový počet žáků v 1.ročníku: 8 
 
 
Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. 
Název zvoleného vzdělávacího programu V ročníku 
ŠKOLA PRO ŽIVOT 1.,2.,3.,4. a 5. ročníku 

 
Školní jídelna, která je součástí školy  
Typ jídelny- dle výkazu V17-01 Počet Počet strávníků 

žáci a děti škol.prac. ostatní* 
ŠJ bez kuchyně – v budově MŠ 
ŠJ bez kuchyně – v budově ZŠ 

1 
1 

25 
25 

3 
4 

0 
0 

 
 

Část II. 

Údaje o pracovnících školy 
 
 
Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.139/1997 Sb. 
Celkový počet pedagogických pracovníků 5 100% 

Z toho odborně a ped. způsobilých 5 100%  
 
2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2014/15 nastoupili na 

školu: 0 
 
3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2014/15 nastoupili na 

školu: 0 
 
4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2014/15 odešli ze školy:0 
 
 
5.  Věkové složení učitelů 
 Učitelé 
Věk Muži Ženy 
do 35 let 0 2 
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35-50 let 0 2 
nad 50 let 0 1 
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 
Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 0 5 
Rodičovská dovolená 0 1 
 
 
6.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 
Typ kurzu Počet certifikátů 
vedení organizace 2 
Předškolní výuka 8 
Školní výuka 4 

Celkem 
 
14 

 
 
7. Romský asistent: NE 
    Jiný asistent: NE 
 
 

Část III. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 
 
1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
 vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 
bez (*) 

Opakují 

1. 8 
 

8 0 0 0 

2. 5 
 

5 0 0 0 

3. 6 6 0 0 0 

4. 0 0 0 0 0 

5. 6 4 2 0 0 

Celkem za I. stupeň 
25 
 

23, 2 0 0 

Celkem za školu 25 23 2 0 0 

 
*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 15.října: 0 
 
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 
 
 

Část IV . 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 
 
Ve šk. roce 2014/2015 nebyla ve škole provedena inspekce ČŠI.  
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Část V. 

Rozhodnutí ředitele 

 
Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

O odkladu povinné školní docházky 1 0 
O dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 
 
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2014/2015:  8 
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2015/2016:  5 
 
 

Část VI. 

Další údaje o škole 
Mimoškolní a volnočasové aktivity školy: Výcvik bruslení 
                                                                       ŠVP Biskupice 

 
 
Mimoškolní aktivity 
-účast na akcích pořádaných obcí:  Den matek 

 Rozsvěcování vánočního stromu 
   Setkání seniorů   
   Živý Betlém 
   Vítání nových občánku (děti MŠ) 
 

      - veřejná vystoupení:  Den matek, Rozsvěcování vánočního stromu, Setkání seniorů, Živý Betlém, Vítání   
 nových občánku 

          
- účasti školy v soutěžích:  výtvarné soutěže 
       
- účasti žáků a pedagogů školy na životě v obci: veřejná vystoupení 

sběr starého papíru a hliníku 
                        

-péče o talentované žáky 
-zájmové činnosti v rámci družiny, individuální práce 
 
-besedy: 1x beseda s písničkářem a básníkem 

 
      -péče o zaostávající, problémové žáky 

- diagnostika, spolupráce s PPP, konzultace s rodiči 
 
 

Část VII. 

Zhodnocení a závěr 
 
Výchovně vzdělávací cíle Základní školy a Mateřské školy Prace byly zaměřeny na praktičnost výuky, 
samostatnost, schopnost řešení problémů a znalosti regionu i jeho historie. 
Byly naplňovány dlouhodobé výchovně vzdělávací záměry v oblasti: 

aktualizace školního vzdělávacího programu 
zvyšování, sledování a hodnocení kvality vzdělávání 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 
personálního zajištění činnosti školy 
materiálního vybavení v oblasti ICT 
 

 
Škola pořádala ve školním roce 2014/2015 

Halloween, Dušičky 
Vánoční dílničky 
Čarodějnice 
ŠVP v Biskupicíc 
Zapojila se do činnosti Knižních klubů 
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V souladu s dlouhodobým plánem školy pokračuje pro žáky výuka angličtiny již od 1. ročníku. Nadále jsou 
využívány interaktivní tabule.  
Pro žáky jsou organizovány pod záštitou MŠMT mléčné svačiny a projekt OVOCE DO ŠKOL.   
Spolupráce se zřizovatelem Obec Prace je vstřícná 
 
 

Část VIII. 

Hodnocení Minimálního preventivního programu 

 
1. Stručná analýza programu: 

- hledisko cíle: prevence 
- hledisko aktivit: aktivizace pedagogů, miniprojekty zaměřené na prevenci soc. – patologických jevů, 

prevenci úrazů, rozhovory se žáky, využití ve vých.- vzděl. programu 
- hledisko očekávaných výsledků: ovlivňuje psychosociální klima ve škole, kázeň a prospěch, napomáhá 

konstruktivnímu řešení konfliktních situací, pomoc v tísni 
- evaluace: posun v postojích a hodnotových systémech, zhodnocení projevů vztahujících se k výskytu 

sociálně patologických jevů 
- pojmové vyjasnění: ostražitost, odmítavost, důvěra 

 
 
3. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole: 0 
 
 ano ne věk celkem 

případů 
návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin, kouření 0    
Záškoláctví 0    
Šikana 0    
Gambling 0    
Kriminalita 0    
Rasismus 0    
Jiné 0    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praci, dne 24. 9. 2015                                                                        PhDr. Zuzana Sniegoňová 
                ředitelka ZŠ a MŠ Prace (od 1. 7.2015) 
                             


