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2 0 19 / 2 0 20

Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod–Havřice, příspěvková
organizace

1. Charakteristika školského zařízení
Sídlo: Brodská 117, 68801 Uherský Brod
Právní forma: příspěvková organizace
Součásti školy: Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna – výdejna
Základní škola Uherský Brod – Havřice
Zřizovatel: Město Uherský Brod, MěÚ Masarykovo nám. 100, 688 01 Uh.Brod
Právní subjekt od 1.1.2002
Ke sloučení základní školy a mateřské školy došlo rozhodnutím Zastupitelstva města Uherský
Brod dne 1.7.2018
Statutární zástupce : Mgr. Ctibor Boráň
Kontakty: škola: 732837590, školní družina: 732837593, ředitel: 732837579
e-mail:
zshavriceub@uhedu.cz , reditel@zshavrice.cz
Internet: http://www.zshavrice.cz
Škola byla zařazena do sítě k 16.2.1996; změna v síti r.2003; následná změna 1.9.2013,
poslední změna k 1.7.2018
IZO ředitelství je 600 124 291
Kapacity jednotlivých součástí školy: škola

Školská rada:
Předseda: pan Lubomír Machala
Členové: paní Jitka Nevrklová
paní Jana Kunčarová

90 žáků
školní družina 80 žáků
školní výdejna 80 strávníků

- zástupce zřizovatele
- zástupce rodičovské veřejnosti
- zástupce pedagogických pracovníků

Školská rada se schází dvakrát během školního roku. Schvaluje výroční zprávu školy, je
seznámena s plánem práce, projekty a granty, kterých se škola účastní. Schvaluje zprávu o
hospodaření školy. Seznamuje se s aktivitami, které škola podniká.

Základní údaje o škole a součástech, které sdružovala ve školním roce 2019/2020 :
Počet tříd

Počet žáků

Počet žáků
na třídu

Přepočtený Počet žáků na
počet ped.
ped. úvazek
prac./prac.ŠJ
6,0
12,83

1. stupeň

5

15,4

Školní
družina
Školní
výdejna

3

77
74

24,7

2,4

28,9

X

74

x

0,6

74

Školu prioritně navštěvují především děti z Havřic a děti z Uherského Brodu, které podle místa
bydliště patří do školského obvodu havřické základní školy. Do školy docházejí i děti z jiných
školských obvodů nebo z Azylového domu na Dolních Valech. Tyto však často mění své
bydliště a po roce odcházejí na jinou školu. V porovnání s předcházejícím školním rokem se
počet žáků nepatrně zvýšil. Výuka v jednotlivých ročnících probíhala samostatně.

Škola je členem Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) a žáci naší školy se zapojují do
jejích soutěží a soutěží Dětské sportovní ligy v Uherském Brodě. Dále se žáci účastní
městských kol v soutěžích recitačních, výtvarných, pěveckých, dopravních a matematických.
Spolupracujeme s MŠ Havřice a tělovýchovnou jednotou Tatran Havřice a místním Sdružením
dobrovolných hasičů.

Pravidelně navštěvujeme kulturní akce pořádané pro děti v Domě kultury , Muzeu JAK
v Uh.Brodě , Městské hvězdárně a Městské knihovně. Do školy zveme divadelní a kulturní
pracovníky k přehlídce jejich tvorby. Děti se seznamují s prací městské policie a volených
představitelů města návštěvou městské radnice a služebny městské policie.

2. Vzdělávací program školy
Žáci se vzdělávali podle školního vzdělávacího programu s názvem Vzdělání pro život, který
je průběžně doplňován. Vychází z tradičního pojetí vzdělávání na 1. stupni základní školy.
Je přístupný v budově školy a také na webových stránkách www.zshavrice.cz
Žáci měli možnost navštěvovat nepovinný předmět Náboženství .
Školní družina při základní škole pracovala podle svého vzdělávacího programu. Provoz ve
družině je rozdělen na ranní od 6:30 do 7:45 hodin, probíhá v budově školy a odpolední od
12:00 do 16:30 hodin ve školní družině. Výroční zpráva o její činnosti je v příloze této zprávy.
V rámci mimoškolního zájmového vzdělávání jsme v minulém roce poskytovali žákům
vzdělávání se zaměřením na různé oblasti. Ve škole a školní družině pracovaly zájmové
útvary:


Anglický jazyk pro 1. ročník



Oříšek



Dyslektický kroužek



Výtvarný



Čtenářský



Anglická konverzace



Badatelský



Pohybové hry



Hra na flétnu

Součástí výuky tělesné výchovy je i výuka plavání v 1. – 5. ročníku. Plavecký výcvik je
realizován pro všechny žáky školy jako kurz dvaceti jednohodinových lekcí v půlročních
cyklech. Povinnou součástí je pro žáky 2. a 3. třídy, pro ostatní formou předplaveckého nebo
zdokonalovacího kurzu. Nepovinný předmět náboženství navštěvovalo ve třech skupinách
celkem 35 žáků. Činnost v zájmových útvarech byla využívána téměř všemi žáky školy, někteří
navštěvovali i několik zájmových kroužků.
Škola je zapojena do vzdělávacího projektu ve Výzvě č.63 18 063 – Vzdělávací program pro
Základní školu a Mateřskou školu Uherský Brod-Havřice. tzv Šablony 2

3. Údaje o pracovnících školy

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020:
Základní škola

Počet fyzických osob

Přepočtené úvazky

Interní pracovníci

7

6,8

Externí pracovníci

2

0,3

V současné době je na mateřské dovolené paní učitelka Mgr. Marcela Kvasničková. Po dobu
její absence pracuje na zástup paní učitelka Mgr. Helena Bemerová. Pan učitel Novák studuje
závěrečný rok pedagogické fakulty v Brně a doplňuje si kvalifikaci.
Na začátku školního roku proběhlo výběrové řízení na asistentku pedagoga k žákovi s III.
stupněm podpůrného opatření. Externí pracovnice zajišťovaly vyučování nepovinného
předmětu Náboženství a logopedickou poradnu. Obě pracovaly na Dohodu o provedení práce.

Školní družina

Počet fyzických osob

Přepočtené úvazky

Interní pracovníci

2

2

Externí pracovníci

1

0,2

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2019/20 :
Věkový průměr pedagogických pracovníků je 48 roků.
Všichni vyučující splňují podmínky pro výuku žáků v základní škole. Jeden vyučující studuje
při zaměstnání pedagogickou fakultu v Brně.
Ve škole se vyučuje cizí jazyk – anglický. V 1. ročníku nepovinně. Ve 2. až 5. ročníku se cizí
jazyk vyučuje povinně.
4. Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů:
v%



Požadovaný stupeň vzdělání:

100

Aprobovanost výuky:

84

16 % neaprobované výuky tvoří úvazek učitele, který při zaměstnání studuje
pedagogickou fakultu.

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020
Počet fyzických osob

Přepočtené úvazky

Interní pracovníci

2

2,0

Externí pracovníci

1

0,8

Mezi nepedagogické pracovnice v základní škole patří školnice – uklízečka a ve školní
družině výdejce stravy – uklizečka. Externí pracovnice je paní účetní.

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2019/2020:
Ostatní
pracovnice

Pracovní zařazení, funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání,
obor

1

Školnice - uklízečka

1

OŠ

2

Výdejce stravy-uklizečka,
topička

1,0

OŠ

3

Účetní

0,8

VŠ

5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy:

NÁZEV AKCE

POČET ÚČASTNÍKÚ

BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy……………….9
Jak nevyhořet a stát se autoritou...………………………..………………..1
Činnostní učení ČJ v 1. ročníku.……………………………………...……1
Netradiční pohybové aktivity pro děti……………...………........................1
Deskové a rozvoj logiky..…………………………………………...……...1
Zajímavá matematika...……………...………………………………….….1
Organizace distanční výuky………………………………………….…….7

Finanční náklady
DVPP……………………………………8890,- Kč

Vzniklá potřeba dalšího vzdělávání
Doplňování teoretických i praktických znalostí ve výchovách.
Doplňování teoretických i praktických znalostí při práci se ŠVP
Doplnění teoretických i praktických znalostí v práci s teams

6. Údaje o zařazování dětí a žáků

Zapsané děti při zápisu do školy pro školní rok 2020/2021.
Zápis se uskutečnil distančně,, vzhledem k mimořádným epidemiologickým opatřením v měsíci
dubnu bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Motivační část zápisu proběhla on line na přání
rodičů.

Zapsaní do 1. třídy 2020/2021 Počet žádostí o odklad
25

3

Nastoupí do 1. třídy 2019/2020
22

7. Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2019/2020
Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

Počet žáků

1.
2.
3.
4.
5.
Celkem

13
18
14
16
16
77

Prospělo s
vyznamenáním
13
18
10
10
10
61

Prospělo

Neprospělo

0
0
4
6
6
16

0
0
0
0
0
0

Hodnoceno
slovně
0
0
0
0
0
0

Snížený stupeň z chování
Stupeň
chování
2
3

Počet

Procento

0
0

0
0

Celkový počet neomluvených hodin ve škole: 0 , průměr na jednoho žáka: 0
Vzdělávání žáků mimořádně nadaných ( ve znění vyhl. 73/2005 Sb., § 12 –14):

0

Údaje o přijímacím řízení na střední školu – víceleté gymnázium

Pro školní rok 2020/2021
přihlášených
Počty žáků
přijatých

Gymnázium-osmileté
4
2

Výběrové třídy na základních školách přechod do 6. ročníku
třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy-sportovní třída: přihlášeni 4 přijati 4
Po absolvování pátého postupného ročníku přecházejí žáci do spádové Základní školy
Uh. Brod Na Výsluní, případně do Základní školy Mariánské náměstí nebo ZŠ Pod
Vinohrady.

8. Hodnocení výsledků výchovného působení
Problematika výchovného poradenství obsahuje práci se žáky s vývojovými poruchami
učení, případně řešení kázeňských problémů. V tomto školním roce jsme měli ve škole pět
integrovaných žáků. Dva jsou v péči PPP v Uh.Brodě a tři v SPC Zlín. Všichni navštěvovali
dyslektický kroužek. Zde individuálně pracovali pod vedením Mgr. Jany Kuželové. Integrovaní
žáci se vzdělávají podle individuálního školního vzdělávacího programu, o který rodiče
požádali a se kterým byli seznámeni. Žák s podpůrným opatřením č.3 má přidělenu asistentku
pedagoga, která s ním individuálně pracuje. V tomto školním roce navštěvovalo 7 žáků
s vadami řeči logopedickou poradnu, kterou vedla Bc. Marie Gabrhelová.

Výsledky prevence sociálně patologických jevů jsou velmi dobré díky velké nabídce kroužků
mimoškolní činnosti v naší škole. Také využíváme besed s pracovníky Centra pro rodinu na
aktuální témata – Kouření, Šikana ve škole, Bezpečně do školy, Úspěch a neúspěch a akcí jako
je Den bez aut a Den Země. Žáci čtvrté třídy absolvovali testy a praktický výcvik na
dopravním hřišti v Uh.Brodě. Škola byla zapojena do projektu Primární prevence
patologických jevů a program pro žáky školy připravovala akreditovaná vzdělávací střediska.
Ve škole působí školní metodik prevence a preventivní programy mají plnou podporu vedení
školy i ostatních vyučujících. Dlouhodobě se zaměřujeme na rozvoj úcty, důvěry,
snášenlivosti, empatie a týmové spolupráce mezi dětmi.

Pochvaly a ocenění : celkem bylo vyučujícími uděleno 20 pochval.
Za vzornou reprezentaci školy v recitačních soutěžích

-

3

Za aktivní práci pro třídní kolektiv

-

5

Za zodpovědné plnění školních povinností a prospěch

-

12

Napomenutí a důtky
Důtka třídního učitele za přestupky proti školnímu řádu byla udělena v počtu - 2
Důtka ředitele školy za hrubé porušení školního řádu byla udělena jedna.

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Žáci základní a mateřské školy ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů rozsvěcovali
vánoční strom před sportovní halou a podíleli se svým hudebně recitačním pásmem a zpěvem
koled na vytvoření krásné vánoční atmosféry.
Před vánočními svátky připravili žáci společně s vyučujícími pestrou vánoční akademii, kde se
v bohatém programu vystřídaly všechny děti při hraní pohádky, zpěvu, recitaci i tancování a
navodily tak příjemnou vánoční náladu všem zúčastněným.
Členky hudebně pohybového kroužku vystoupily s pohádkovým muzikálem pro děti několika
brodských mateřských škol.
Zapojení školy do projektů
Po úspěšné realizaci projektu Výzva č.22, škola na něj navázala projektem: Výzva 63- Šablony
II opět zaměřený na podporu vzdělávání v základní škole a mateřské škole. Škola jej bude
realizovat až do konce školního roku 2020/2021. Aktivity jsou zaměřené na profesní rozvoj a
vzdělávání pedagogických pracovníků, na pomoc školám se zájmovým vzděláváním, na
projektové vyučování, na pomoc školním družinám atd. Škola je zapojena do dotačního
projektu Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol, které se podílejí na zkvalitnění stravování
žáků ve škole. Jsme zapojeni do další etapy projektu Podpory výuky plavání, který má za cíl
umožnit maximálnímu počtu žáků účastnit se plaveckého výcviku. Podobný projekt, kterého se

škola účastní , a který má za cíl všestrannou pohybovou aktivitu a rozvoj sportovních
dovedností je projekt Sportuj ve škole. Naši krédem je i nadále využívat možností čerpání
evropských fondů k harmonickému rozvoji žáků.
Výroční zpráva Školní družiny v Uherském Brodě-Havřicích pro školní rok 2019/2020
Je přílohou této výroční zprávy.
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
V tomto školním roce nebyla provedena inspekční činnost ve škole. Závěry z poslední
kontroly konané dne 8. a 9. ledna 2017 jsou k nahlédnutí u ředitele školy. Pro potřeby ČŠI
proběhlo v tomto školním roce několik dotazníkových šetření, která byla odeslána na INSPIS.
10. Závěr výroční zprávy
Výroční zpráva obsahuje souhrnný přehled nejdůležitějších událostí a statistiku výsledků ze
školního života v roce 2019/2020.
Činnost v tomto školním roce, zvlášť v jeho druhém pololetí , byla poznamenána celosvětovou
pandemií Covid-19 a opatřeními, která s ní byla přijata a ovlivnila osudy mnoha jednotlivců a
současně i chod a provoz školy. Od měsíce března 2020 došlo k uzavření základních škol a
novému způsobu výuky. Škola přešla na distanční vyučování žáků s využitím PC, notebooků a
tabletů. Museli jsme řešit technické problémy s tím spojené, nedostatek výpočetní techniky a
nedostatek zkušeností s novým typem výuky. Mnohým žákům škola zapůjčila vzdělávací
techniku, aby mohli přejít na on line výuku přes systém SKYPE. Všechny školní akce byly
zrušeny. Mezi nimi tradiční sportovní, pěvecké, matematické nebo vědomostní soutěže, kterých
se naši žáci pravidelně zúčastňovali a pravidelně obsazovali přední místa. Ale i v těch málo
soutěžích, které se stihly uskutečnit, se naši žáci dokázali prosadit. Za všechny jmenujme aspoň
1. místo ve výtvarné okrskové soutěži školních družin „Barevná paletka“, které získala žákyně
třetí třídy Denisa Hrdá a 2. místo v okresním kole recitační soutěže žák čtvrté třídy Filip
Suchánek. Blahopřejeme. Jsem rád, že se nám podařil uskutečnit projekt Chci se naučit bruslit,
kdy se všechny děti z naší školy pravidelně jednou měsíčně dostaly na ledovou plochu zimního
stadionu a zlepšovaly své bruslařské schopnosti. Velké oblibě u rodičů a žáků se těší
„Předplatné nejmladšího diváka“ a pravidelné výjezdy do divadla ve Zlíně. To se však letos
podařilo jen částečně realizovat.
V oblasti vzdělávání bylo pro nás jednoznačnou prioritou udržení kvality vzdělávání
s bohatou nabídkou zájmové činnosti, která však letos v plné míře nemohla být realizována.
Škola využívá na propagaci webové stránky školy a formou krátkých zpráv i městský
Zpravodaj. Tím, že se škola zapojila do projektů EU, získala nemalé finanční prostředky na
zkvalitnění a zpestření výuky a pomoc neprospívajícím žákům. O prázdninách jsme
pokračovali doplňováním mobilní učebny informatiky nákupem tabletů a další vzdělávací
techniky.
Na vysoké úrovni je estetická výzdoba školy, kterou zajišťují vyučující výtvarné výchovy a
pracovního vyučování společně se žáky.
Škola i v tomto školním roce splňovala požadavky naplněnosti tříd a nemusela žádat o výjimku
z počtu žáků. V příštím školním roce očekáváme nárůst počtu dětí.

Z investičních záměrů se díky zřizovateli Městu Uh.Brod podařila výstavba parkoviště před
školní družinou.
Velmi dobré výsledky školy a školní družiny jsou zásluhou obětavé a cílevědomé práce všech
zaměstnanců školy. Dovoluji si tímto jim za odvedenou práci upřímně poděkovat.

Datum zpracování zprávy : říjen 2020, Uherský Brod - Havřice
Datum projednání na poradě pracovníků školy :

Mgr. Ctibor Boráň
ředitel školy

