Základní škola Jana Noháče,
Břeclav, Školní 16, příspěvková organizace

Výroční zpráva školy za školní rok
2017 / 2018
podle zákona 561/2004 Sb. ve znění dalších předpisů § 10 odst. 3
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charakteristika školy
o obecně, vybavenost školy, opravy, úpravy
o přehled tříd
o rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva
údaje o přijímacím řízení nebo o zařazování dětí
další vzdělávání pedagogických pracovníků
prevence sociálně patologických jevů
o Příloha č. 1
zákon č. 106 / 1999 Sb. O svobodném přístupu
k informacím za období 1. září 2017 do 31. srpna 2018
o příloha č. 2
akce školy, projekty školy
o příloha č. 3
zájmové útvary
o příloha č. 4
soutěže a testy žáků
o příloha č. 5
akce, soutěže a projekty školní družiny
o příloha č. 6
počty žáků k 30. 6. 2018
o příloha č. 7
Zpráva z rady školy
o příloha č. 8 a,b
Výsledky vzdělávání žáků

Zpráva přečtena na provozní poradě dne:

24. 09. 2018

Zpráva projednána školskou radou dne:

15. 10. 2018

Vypracovala:

Mgr. Iva Karlínová ředitelka školy
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Obecně, vybavenost školy, opravy a úpravy školy
Základní škola Jana Noháče v Břeclavi je škola neúplná a je zařazena do sítě škol
rozhodnutím MŠMT ze dne 27. října 1996. Avšak škola má již svoji dlouholetou tradici –
byla založena v roce 1869 a do dnešního dne je jednou z úspěšnějších ve městě Břeclav.
Město Břeclav je součástí Lednicko – valtického areálu (LVA).
Budova školy má celkem tři části. Jednu část tvoří tělocvična, školní jídelna
(kapacita jídelny je pro 60 sedících strávníků, cca 120 je celkový počet pravidelných
strávníků žáků a 17 fyzicky zaměstnaných zaměstnanců školy pro školní rok) a dvě oddělení
školní družiny. Druhou část tvoří spojovací chodba s pracovním zázemím domovnice,
správních zaměstnanců, dvě místnosti bývalého bytu školníka tvoří zázemí pro AsP a žáky
SPU a ve třetí je hlavní budova školy. Ta je tvořena z přízemí, jednoho patra a půdy, kde je
v současné době jeden z kabinetů se školními pomůckami. V přízemí budovy se nachází
vstup do školy, čtyři kmenové třídy, z nichž jedna slouží zároveň jako druhé oddělení školní
družiny, dva kabinety (kabinet pro učebnice a spisovnu školy, kabinet s učebními
pomůckami), první oddělení školní družiny (zároveň slouží jako kmenová třída)a tělocvična.
V prvním patře školy se nachází sborovna, kancelář hospodářky školy, ředitelna školy,
počítačová učebna a další tři kmenové třídy.
Dne 3. prosince 2009 jsme si připomněli 140 let založení ZŠ Jana Noháče ve Staré
Břeclavi. Mnozí z občanů si ji pamatují pod jménem ZŠ Školní. Čestný název Základní škola
Jana Noháče, Břeclav, Školní 16 propůjčilo MŠMT České republiky ZŠ Břeclav, Školní 16
dne 5. prosince 1994. Od 1. ledna 1995 přešla jako jedna z prvních základních škol do
právní subjektivity.
Od školního roku 2016/2017 nese dle zákona nový název
Základní škola Jana Noháče, Břeclav, Školní 16, příspěvková organizace.
Ve školním roce 2017/2018 ji navštěvovalo 155 žáků, kteří se učili v 8 třídách. Dvě
oddělení školních družin navštěvovalo 50 žáků (viz příloha č. 6). Škole vzrostl počet žáků
o 12. Škola je obsazena z 91,2 %. Je třeba vzít v úvahu, že rozměrově malé prostory tříd již
nedovolují vyšší počet žáků. Dvě z osmi kmenových tříd zároveň slouží i jako druhé oddělení
školní družiny, což zrovna nevidím jako vhodné, neboť, žáci, kteří chodí do družiny, tak tráví
osm hodin v jedné místnosti. I v tomto školním roce je možné používat prostory bývalého
bytu školníka pro vzdělávací prostory. Probíhá zde výuka AsP s žáky s PO, nebo třídy, ve
kterých probíhá půlená hodina AJ.

Přehled tříd a třídních učitelů –

viz. příloha č. 6

Třídy a třídní učitelé
1.A
1.B
2.A
2.B
3.
4.
5.A
5.B

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Světlana Čumalová
Brigita Turčíková
Antonie Procházková
Martina Nakvasilová
Michaela Hromková
Marcela Minaříková
Lenka Budíková, AsP Alena Kordová
Lumír Reichmann, AsP Helena Vladárová

AsP pracují ve třídách:
5.A chlapec – Autismus
5.B chlapec ADHD – poruchy chování
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Žáci s doporučením ŠPZ
Stupeň PO 1 - 11 žáků (17,1%)
Stupeň PO 2 - 9 žáků (14%)
Stupeň PO 3 - 2 žáci (3,1%)
Počet žáků, kteří mají PO 1-3 dle šetření PPP – 22 žáci (34,3%)
Nově příchozí žáci šk. rok 2017/2018
Vávra
5. B
04.
Fulytka Nikol 5. A
04.
Bošák
1. A
03.
Bošák
2. B
03.
Očenášek
1. B
16.
Fabikovič
1. B
12.
Ze školy odešli
0 žák

09.
09.
01.
01.
10.
02.

2017
2017
2018
2018
2017
2018

šk. rok 2017/2018

Ve škole pracovala dvě oddělení školní družiny pod vedením paní vychovatelky
Miroslavy Předínské a paní vychovatelky Mgr. Světlany Varmužové. Počet žáků ve školních
družinách je 50. V současné době nemá škola možnost rozšířit počet míst v ŠD. Pokud do
ŠD nejsou přijímáni žáci, jejichž zákonní zástupci jsou na rodičovských dovolených, počet
míst je dostačující. Do školní družiny však nejsou přijímáni žáci 4. a 5. tříd, žáci třetích tříd
jen ve výjimečných případech.

Školská rada – viz. příloha č. 8
Školská rada se sešla v tomto školním roce celkem dvakrát a na jejich programu se
neobjevily případy, které by byly vážnějšího rázu. Ředitelka školy na vyzvání předsedkyně
rady podala zprávu o chodu školy, opravách na škole a o problémech v chování žáků a
přístupu rodičů k jejich vzdělávání.
V září tohoto školního roku proběhly volby do rady školy. Do školské rady byli
zvoleni dva zástupci pedagogů: Mgr. Antonie Procházková, Mgr. Michaela Hromková, dva
zástupci z řad zákonných zástupců: Šárka Nazarčuková, Drahomíra Kondlová, dva zástupci
z řad zřizovatele: Ing. Martina Černý a Ing. Darina Štollová.
Školská rada v tomto složení byla zvolena na období listopad 2017 – říjen 2020.

Plenární schůze a třídní schůzky
která se konala dne 20. 9. 2017, se zúčastnilo celkem 72,2% zákonných zástupců,
80,8 % se zúčastnilo třídních schůzek. Během školního roku probíhají individuální
konzultace mezi třídními učiteli a zákonnými zástupci žáků a to na základě žádosti
zákonných zástupců či potřebě třídních učitelů.
Účast na třídních schůzkách dne 20. 9. 2017
1.A
100 %
1.B
93,3 %
2.A
71,4 %
2.B
80,0 %
3.
85,0 %
4.
78,6 %
5.A
70,6 %
5.B
73,7 %
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Personální obsazení
Na ZŠ Jana Noháče pracuje celkem 8 pedagogických pracovníků (dvě pedagožky mají
VŠ spec. ped.), dvě vychovatelky ŠD (obě dvě pracují zároveň jako PP), 2 AsP z toho jedna
pracuje jako PP a 1 ředitelka školy. Výuka na škole probíhá na základě 100%
kvalifikovanosti pedagogů.
Na úseku správních zaměstnanců pracují tři uklízečky, z nichž jedna je zároveň domovnice
a pomocná kuchařka a jeden údržbář, 1 administrativní pracovnice, 2 samostatné
kuchařky.

Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Lenka Budíková

na dobu neurčitou, celý úvazek

Mgr. Světlana Čumalová

na dobu neurčitou, celý úvazek

Mgr. Michaela Hromková

na dobu neurčitou, spec. pedag., celý úvazek, od
01. 09. 2016 výchovný poradce

Mgr. Iva Karlínová

ředitelka školy, jmenovaná do funkce dne 1. 8.
1994, celý úvazek, od 1. srpna 2018
(z důvodu změny školského zákona) potvrzena
ve funkci na dobu určitou - 6 let – do 1. srpna
2024

Mgr. Marcela Minaříková

dobu neurčitou, celý úvazek, ICT

Mgr. Antonie Procházková na dobu neurčitou, speciální pedagog, celý
úvazek, od 01. 09. 2016 preventista
patologických jevů. Od 20. 4. 2018 nastoupila na
dlouhodobou PN, která trvá – předpoklad
ukončení listopad 2018.
Mgr. Lumír Reichmann

na dobu neurčitou, celý úvazek

Mgr. Světlana Varmužová pedagog na dobu neurčitou, úvazek 0,182
p. Miroslava Předínská

pedagog na dobu neurčitou, úvazek 0,182

Helena Vladárová

AsP, na dobu neurčitou, úvazek 0,375

Mgr. Alena Kordová

AsP, na dobu určitou, úvazek 0,375
pedagog, doba určitá, úvazek 0,136, pracovní
poměr změněn na dobu neurčitou. K 30. 4. 2018
její pracovní poměr jako AsP skončil dohodou,
neboť k 1. 5. 2018 nastoupila za dlouhodobě
nemocnou Mgr. Ant. Procházkovou jako třídní
učitelka do 2. A třídy – do 30. 6. 2018

Vychovatelky školní družiny
Miroslava Předínská

vychovatelka ŠD, na dobu neurčitou,
úvazek 0,66.
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Mgr. Světlana Varmužová vychovatelka ŠD, na dobu neurčitou,
úvazek 0,66.

Správní zaměstnanci
Petr Machovský

údržbář, na dobu určitou, úvazek 0,100

Jarmila Mikuličová

uklízečka na dobu neurčitou, úvazek na 0,375

Lenka Soudková Bc.

asistentka – personalista, pracovní poměr na
dobu neurčitou, úvazek 1,000.

Drahomíra Zemánková

domovnice na 0,750, pracovní poměr na dobu
neurčitou, pracovní poměr na dobu neurčitou
s úvazkem 0,250 jako pomocná kuchařka ve
školní jídelně.

Anna Zemanová

uklízečka, na dobu určitou, úvazek 0,375,
pracovní poměr prodloužen o tři roky. Pro
dlouhodobou PN PP ukončen dohodou ke dni 31.
7. 2018.

Jarmila Havlová

uklízečka, na dobu určitou po dobu PN paní
Zemanové. Od 1. 8. 2018 pracuje s úvazkem
0,375 na dobu neurčitou.

Zaměstnanci školní jídelny
Alena Hrdličková
Jitka Machovská

vedoucí školní kuchyně, na dobu neurčitou, celý
úvazek
samostatná kuchařka, úvazek na 0,87, VHŠ –
příprava svačinek pro žáky.
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Ve třídách 1. – 5. se učilo podle ŠVP Sluníčko – škola plná života. K výuce se
používá učebnicová řada z nakladatelství FRAUS. Taktéž výukové programy jsou z této řady.
Výuka AJ probíhá již od druhé třídy.
Hra v šachy pokračuje formou kroužků. Některým žákům se hra zalíbila a škola
jejich znalostí využila k soutěžím, kde jsme dokonce obsadili i medailové pozice (viz soutěže).
Nepovinný předmět náboženství se učí celkem 21 žák, což je 13,55% žáků
z celkového množství.
Zájmové kroužky na škole i nadále probíhají pod vedením učitelů školy a vedoucích
kroužků z DDM Duhovka. Škola organizovala kroužky internetový klub a šachy.
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Do prvních tříd byl přijat 31 žák, z toho 13 dívek. Žáci nastoupili do dvou tříd. V 1. A
třídě učí Mgr. Světlana Čumalová, 1. B třídě Mgr. Brigita Turčíková. Jako každý rok i do
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letošního školního roku zapomněl zákonný zástupce dítěte na zápis dětí do prvního ročníku
povinné školní docházky. I tento rok rozhodla ředitelka školy o dodatečném odkladu žáka.
Žák byl vrácen zpět k povinné docházce do MŠ.
Přivítání žáků prvních ročníků proběhlo v tělocvičně školy, kde pro ně vybraní žáci
s AsP paní Helenou Vladárovou uspořádali hudebně literární přivítání. Žáci obdrželi drobné
dárečky od zástupců města Břeclav, sponzorů školy a ředitelství školy. Ve třídách je poznat,
že převládá počet chlapců.
Do 1. B nastoupila žákyně, u které PPP neví, zda je sociálně zanedbaná, nebo je u ní
lehká mozková retardace. Žákyně je odeslána na vyšetření do SPC Brno. Jedná se o žákyni,
která k nám byla přeřazena z přípravné třídy. Její docházka do této třídy byla sporadická.
Zápis do prvních tříd školního roku 2018/2019 proběhl 5. 4. 2018. Celkem bylo
zapsáno 26 žáků, z toho 7 žáků prostřednictvím svých zákonných zástupců požádalo o
odklad. Do jedné první třídy nastoupí 19 žáků. Ze spádového obvodu školy se hlásilo na ZŠ
Slovácká 14 žáků, na ZŠ Kupkova 12 žáků, ZŠ Komenského 1 žák, na ZŠ Valtická 1 žák.
Celkem ze spádového obvodu odešli 28 žáků.
Na gymnázium z pátého ročníku se hlásilo 5 žáků (z toho 4 žáci neměli žádné
studijní předpoklady, bylo to pouze na žádost zákonných zástupců), pouze jedna žákyně
byla přijata na gymnázium v Břeclavi.
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Od školního roku 2016/2017 začala platit vyhláška 27/2016 Sb. – tzv. inkluze. Bohužel,
negativní dopad na žáky a učitele je nesporný. Žáci, kteří dostávali odbornou péči
u speciálních pedagogů, na nynějších základních školách tomu je naopak. Učitelé 1. st. ZŠ
nejsou na tyto žáky specializovaní. Jedná se o žáky s autismem, lehkou mentální retardací,
s ADHD nebo ADD. Ve většině případů jsou pedagogové přetěžováni – př. TU ve 4. třídě
vzdělává 28 žáků, z toho 7 má PO č. 2. Z tohoto důvodu se začíná vyučování stávat
neefektivní. Ve školách narůstá obludně administrativa a to hlavně ze strany zřizovatele,
takže ředitelka školy, která mezitím chodí ještě učit, nemá čas plnit to nejdůležitější – a to je
– vést školu po odborné stránce, chodit na hospitace, konzultovat s TU a výchovnou
poradkyní o vzdělávacích problémech tříd, jednotlivých žáků apod. Pro zřizovatele škola
neustále vyplňuje tabulky, které nemají žádnou vypovídající hodnotu. Zprávy, které byly již
několikrát zaslány, se posílají znovu na jiná oddělení úřadu, nebo se zpracovávají zprávy,
které jsou součástí výroční zprávy apod. Škola naopak od zřizovatele nemá zpětnou vazbu,
takže to mnohdy budí dojem, že podklady, které jsou zřizovateli zasílány, zapadnou
v zapomnění, nebo že je nikdo nepotřebuje.
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Na škole od 1. 9. 2016 byla ustanovena komise pro poradenskou pomoc školy, kde jsou
jmenováni tito členové: Mgr. Michaela Hromková, výchovná poradkyně a zároveň pověřená
pracovnice pro komunikaci se ŠPZ (školské poradenské zařízení), Mgr. Antonie Procházková,
metodik prevence a ředitelka školy Mgr. Iva Karlínová. Komise v tomto složení pracuje i
nadále.
Všem pedagogickým pracovníkům je umožněno se vzdělávat na seminářích, které
jsou konané v rámci různých organizací. V letošním roce škola bojovala s velkou nemocností
pedagogických pracovníků a jejich členů rodiny. Nemocnost byla i dlouhodobějšího rázu,
takže nevznikal prostor pro účast na seminářích. Často také byli PP na semináře přihlášeni,
ale pro malou účast se semináře rušily.
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ZZáářříí –– lliissttooppaadd
1.11.
13. 11.
15. 11.

Jak dostat digitální obsah do výuky
Zvládání konfliktů a agresivního jednání
I hodné děti berou drogy

Mgr. Marcela Minaříková
Mgr. Iva Karlínová
Mgr. Antonie Procházková

PPrroossiinneecc –– lleeddeenn
5. 12. Inspirace pro zkvalitňování výuky MA a PŘ
7. 12. Reforma financování regionálního školství
13. 12. Vyhláška 27/2016 v praxi
13. 12. Pracovní setkání výchovných poradců
19. 12. Seminář GDPR
11. 1. Seminář GDPR

Mgr. M. Minaříková
Mgr. I. Karlínová
Mgr. I. Karlínová
Mgr. M. Hromková
Mgr. M. Minaříková
Mgr. I. Karlínová

Ú
Únnoorr –– kkvvěětteenn
12. 03.
26. 03.
24. 04.
4. 05.
14. 05.
28. 05.
19. 5.

Výuka matematiky podle prof. Hejného
Práce se žáky s SVP ve školní družině
Poznávání přírody prostřednictvím pokusů
Kritické myšlení
Kritické myšlení
Kritické myšlení
Právo a rizikové chování

Mgr. Reichmann
Mgr. Varmužová, p. Předínská
Mgr. Minaříková
Mgr.Reichmann
Mgr. Reichmann
Mgr. Reichmann
Mgr. Hromková
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Hodnocení MPP za školní rok 2017 -2018
Zaměření MPP
-

na výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu a k osvojování pozitivního sociálního
chování, rozvoji osobnosti
vytváření programů na podporu aktivit v oblasti prevence soc. patol. jevů
využití projektového vyučování¨
velkou nabídku mimoškolních aktivit
vytváření podmínek pro žáky s podpůrnými prostředky
práci s výpočetní a komunikační technikou
kladení důrazu na výuku ekologie, na soužití s přírodou
zavádění efektivních metod, jako skupinové a projektové vyučování, kterými vedeme
žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu
vytváření a upevňování morálních hodnot, tím na zvyšování sociálního cítění dětí a
na rozvíjení dovedností, které povedou k odmítání všech forem sebedestrukce,
projevů agresivity a porušování slušného chování
zabezpečení dostatečné informovanosti rodičů o problematice školy a postojích školy
v řešení problémů s jejich dětmi
vyžadování neustálého kontaktu rodičů se školou a podporu spolupráce s nimi
vedení žáků k získávání základů pro život - samostatnost a sebejistota, přizpůsobení
se životu v sociální komunitě, vnímavý a otevřený vztah k okolnímu světu,
schopnosti přiměřeně kriticky myslet a rozhodovat
motivaci žáků k aktivnímu poznávání a prožitkům
na systematické rozvíjení dovedností vedoucí k osvojení zdravého životního stylu
vedení žáků k využívání komunikačních a informačních technologií
vedení žáků k dodržování pravidel, zejména pravidel školního řádu
klademe důraz na všeobecné a rovné vzdělávání pro všechny – dbáme na
individualitu každého dítěte, „nesrážíme“ děti méně nadané a nepreferujeme pouze
děti nadané
poskytujeme možnost žákům, aby ukázaly své silné stránky
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vedeme děti k účasti na různých soutěžích školního i okresního charakteru
provádíme integraci dětí zaostávajících, dětí se specifickými vývojovými poruchami
přímo ve třídách naší školy s ostatními dětmi v některých případech ve spolupráci
s asistentkou.
chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co
považujeme za nedostatky

Snaha a aktivity pedagogického sboru naší školy zapříčinily, že veškeré záměry MMP, které
jsme si stanovili, byly v průběhu školního roku plněny. I v následujícím školním roce
budeme stanovené zásady MPP akceptovat.
Zpracovala Mgr. Antonie Procházková

K
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Ve školním roce 2017/2018 proběhl na škole plánový audit, který byl prováděn ve
všech příspěvkových organizacích města Břeclavi.
Dokladová veřejně správní kontrola
Revizní kontroly probíhají dle stanoveného plánu. Kontrolu plnění provádí externí
firma FIRESTOP
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pronájem tělocvičny – od 06. 02. 2017 – parkur 1* týdně
pronájem tříd, školní jídelny – v tomto roce nebyl uskutečněn
prodej svačinek žákům školy – bez zisku
prodej sešitů, výkresů žákům školy – bez zisku
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Povinnost sestavovat tuto zprávu vyplývala ze zákona č. 564/1990 Sb. o státní
správě a samosprávě ve školství, který byl zrušen školským zákonem č. 561/2004 Sb. k 31.
12. 2004.
Na základě „Pravidel vztahů města Břeclavi k příspěvkovým organizacím“, předkládám tyto
údaje týkajícího se hospodaření základní školy za rok 2017.
Rozpočet školy v roce 2018 na provoz je identicky stejný jako v roce 2017 a činí
1 700 000,0 Kč.
Co se opravovalo. V době letních prázdnin se uskutečnila výměna kotlů na vytápění –
dlouhodobá a opakovaná žádost na zřizovatele, malování tříd pro budoucí žáky prvních tříd
a opravy malování ve školních budovách. V dubnu bylo dokončeno vybudování a reklamace
školního hřiště, které bylo zároveň zatravněno. Nově byly vysázeny keře. Škola zakoupila
dva posilovací stroje a hrazdu pro venkovní použití. (Všichni pedagogičtí pracovníci byli
seznámeni s bezpečností a používáním těchto strojů.) Do dvou tříd (současná 4. a 2.B třída)
byl objednán nábytek (skřínky a zázemí pro učitele).
Naše škola i nadále pokračuje ve třídění odpadu. Z kuchyně se odváží bioodpad, za
jeho svoz však škola platí. Na školním dvoře přibylo několik ptačích budek, které vyrobil ve
školním kroužku Ochranáři přírody pan učitel Reichmann a žáci, kteří kroužek navštěvují.
Pan učitel Reichmann opět uzavřel smlouvu s Lesy ČR a získal tak sponzorským darem
15 000,- Kč. Tento finanční obnos upotřebil na nákup nářadí, které potřebujeme při
kultivaci zahrady. – např. elektrickou pilu, hrábě, rýče, konve apod.
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Náklady celkem
z toho vybrané
materiál
energie
opravy
služby
mzdy včetně odvodů
odpisy a drobný dl. majetek

9 684 119,71 Kč

Výnosy celkem
z toho vybrané
dotace MŠMT
provoz
ESF
Ostatní výnosy

9 819 081,72 Kč

Hospodářský výsledek činil

134 962,01, Kč

1 058
325
308
440
7 067
216

614,97 Kč
883,91 Kč
575,00 Kč
799,08 Kč
773,40 Kč
605,00 Kč

7 230 422,22 Kč
1 700 000,00 Kč
0,00 Kč
888 659,50 Kč

Z
Zá
ávvěěrreem
m
Výroční zprávu za rok 2017 – 2018 doplňují DVD a fotodokumentace k akcím.
Dokumenty spolu s audio a fotodokumentací jsou uloženy u ředitelky školy a spisovně
školy. Kronika školy z let minulých je ve Státním archivu Mikulov. Psaní školní kroniky
rukou se pozastavilo ve školním roce 2014/2015.
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Výroční zprávu četli a schválili dne 15. 10. 2018
předsedkyně školské rady:

Mgr. Michaela Hromková
zástupce pedagogických pracovníků

členové:
zástupce zřizovatele

zástupce zřizovatele

zástupce zákonných zástupců žáků

zástupce zákonných zástupců žáků

Mgr. Antonie Procházková
zástupce pedagogických pracovníků
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