1. Základní údaje o škole

Název školy, adresa

Základní škola a Mateřská škola T.G.
Masaryka Drásov, Brno – venkov
Drásov 167, 664 24 Drásov

Zřizovatel školy

Městys Drásov

Ředitel školy

Mgr. Dana Veselá, Ph.D

Druhy a typy škol

základní škola, mateřská škola, školní družina,
školní jídelna

Telefon/fax

549424194, 774 230 415

e - mail

reditelka@zstgmdrasov.cz

www stránky

www.zstgmdrasov.cz

2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
Název zvoleného
vzdělávacího
programu
ŠVP

Číslo jednací

V ročníku

Škola otevřené
komunikace č.j.
177/06

1. – 9.

3. Charakteristika školy
3. 1. Úplnost a velikost školy:
Základní škola Drásov, Drásov 167 je plně organizovaná škola, která nabízí základní
vzdělávání pro žáky z městyse Drásov a jeho okolí. Do školy dojíždí nejvíce dětí z Malhostovic,
Nuzířova, Všechovic, Skaličky a Čebína. Součástí školy je i mateřská škola, která má od září
2012 pět oddělení s celodenním provozem. Od 17. 9. 2012 bylo díky vstřícnosti zřizovatele
otevřeno s kapacitou 15 dětí odloučené pracoviště na faře – Drásov 14.
Škola je situována blízko náměstí v Drásově. Její kapacita je 300 žáků. Ve školním roce
2012/2013 ji navštěvovalo 197 žáků. Na první stupni byli žáci vzděláváni v 6 třídách a na
druhém ve 4 třídách.
Budovu školy tvoří suterén, ve kterém se nachází školní kuchyně s jídelnou a učebna pro
výuku technických předmětů, v letošním školním roce využívána hojně i jako keramická dílna.
V přízemí a 1. poschodí jsou umístěny kmenové třídy, tři oddělení družiny, obecní knihovna,
která je k dispozici i žákům, ředitelna, sekretariát, kabinety učitelů, prostory pro správní
zaměstnance a šatny žáků. V půdní vestavbě jsou zbudovány odborné učebny (počítačová,
jazyková a výtvarné výchovy). Školní tělocvična je s budovou propojena spojovací chodbou.
Součástí školy je se svým vlastní ŠVP školní družina, která bohužel nemá samostatnou
místnost a její činnost je organizována v kmenových učebnách. Školní družina zajišťuje
odpočinek, ale i zájmové vzdělávání a využití volného času pro žáky I. stupně. V rámci provozu

školní družiny jsou realizovány i některé volnočasové aktivity pro žáky. Jiné, zejména pro
cílovou skupinu žáků druhého stupně, jsou realizovány za spolupráce s DDD Kuřim.
Školní kuchyně má kapacitu 350 jídel. Ve školním roce 2012/2013 se ve školní jídelně
stravovalo 104 žáků mateřské školy, 168 žáků základní školy, 34 zaměstnanců školy a 60 cizích
strávníků.
3. 2. Vybavení školy
Budova školy je vystavěna u vedlejší silnice, na níž je provoz zpomalen retardérem. Za
školou se nachází školní zahrada. Venkovní prostory jsou využívány pro praktickou výuku
pracovních činností žáky prvního i druhého stupně školy, v odpoledních hodinách školní
družinou.
V budově se nachází třídy a odborné učebny. Všechny jsou vybaveny výškově
stavitelnými lavicemi, židličkami a novými keramickými tabulemi. Počítačová učebna
a multimediální učebna jsou vybaveny dataprojektory. Ke zkvalitnění a inovaci výuky pak slouží
dvě přenosné interaktivní tabule – jedna pro první, druhá pro druhý stupeň ZŠ. Součástí školy je
tělocvična. Materiální vybavení školy je na dobré úrovni, průběžně dochází k jeho obnově
a doplňování moderními pomůckami, výpočetní a audiovizuální technikou.
Stávající počítačová síť prozatím vyhovuje provozním nárokům, škola disponuje
připojením k internetu, které využívají všechny počítače. Vzhledem k rostoucímu počtu
uživatelů je nutné v rámci možností daných poskytovatelem neustále zvyšovat rychlost
internetového připojení.
Učitelé mají k dispozici kabinety vybavené počítači s tiskárnou. Ke společným jednáním
slouží sborovna, kde je umístěno společné kopírovací zařízení. Druhá přístupná multifunkční
tiskárna se scannerem se nachází v přízemí v prostorách sekretariátu školy.
Pro zajištění pitného režimu mají žáci k dispozici možnost odběru dotovaného školního
mléka a je zajištěn přístup k pití ve školní jídelně.
Škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“ a díky tomu mají žáci prvního stupně
zajištěn jednou za čtrnáct dní zdarma přísun vitamínů.
3. 3. Údaje o pracovnících školy
V základní škole pracovalo ve školním roce 2012/2013 15 pedagogických pracovníků, 3
asistentky pedagoga, 4 vychovatelky školní družiny, 1 logopedka, 7 správních zaměstnanců, 5
pracovnic školní kuchyně a 2 vyučující náboženství. V mateřské škole pracovalo 8 učitelek a 3
správní zaměstnanci.
Pedagogičtí pracovníci využívají různé formy dalšího vzdělávání s cílem zvyšovat svou
odbornou a pedagogickou způsobilost.
Na škole působí výchovná poradkyně, metodik protidrogové prevence a metodik
informačních technologií.
3.4. Personální zabezpečení činnosti školy
Vedení školy
Ředitelka
Zástupce ředitele
Výchovný poradce
Vedoucí met. sdružení I. stupně
Vedoucí učitelka MŠ
Vedoucí odd. předškolní a
mimoškolní pedagogiky

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.
Mgr. Monika Chudárková
Mgr. Lucie Mácová
Mgr. Hana Bednářová
Alena Hostěradská, do 31. 10. 2012
Lenka Ondříšková, od 1. 11. 2012

Třídní učitelé
I. stupeň 5 tříd
I.A
I.B
II.
III.
IV.
V.

Mgr. Petra Večeřová
Mgr. Marcela Vlková
Mgr. Hana Bednářová
Mgr. Hana Pavlíková
Iva Babáková
PhDr. Bohumila Fillová

Netřídní učitelé
Mgr. Lucie Mácová
Mgr. Jiří Klíč
Asistentky pedagoga:
Jitka Ježová – do 31. 10. 2012
Miroslava Mičková
Kamila Ptačovská
Jana Kozelková – od 1. 11. 2012
Vychovatelky ŠD:
Lenka Ondříšková
Irena Baxantová
Miroslava Mičková
Kamila Ptačovská
Mateřská škola:
Alena Hostěradská, do 31. 10. 2012
Lenka Ondříšková, od 1. 11. 2012
Hana Šrubařová
Hana Krejsová
Ivana Kolářová
Jana Smutná
Lenka Floriánová, od 17. 9. 2012 - 30. 6. 2013
Lenka Lajcmanová, od 17.9.2012 - 30. 6. 2013
3. 5. Školská rada
• MUDr. Jaroslav Malášek, předseda
• Mgr. Martina Bočková
• Dobromila Holemá
• Ludmila Jakešová
• Dagmar Doležalová
• Jitka Škvařilová
• Ivana Kolářová
• PhDr. Bohumila Fillová
• Ing. Jana Homolková

II. stupeň 4 třídy
VI.
Mgr. Jitka Smékalová
VII.
Mgr. Kateřina Vaverová
VIII.
Mgr. Leona Jarošová
IX.
ing. Jana Homolková

Školská rada se ve sledovaném období sešla jedenkrát – 10. 10. 2012, aby zvolila nového
předsedu, schválila výroční zprávu o činnosti školy, dodatek ke ŠVP a diskutovala o akcích a
aktivitách školy.
4 . ŠJ, která je součástí školy
4. 1. Počet vařených a vydávaných jídel v úplné ŠJ
Stravovaní
Počet

Žáci I. stupně
109

Žáci II. stupně
59

MŠ
25

Zaměstnanci
34

Cizí strávníci
60

ŠJ – výdejna
Děti MŠ
79

5. Školní družina
ŠD
celkem

počet oddělení ŠD
3

počet dětí v ŠD
80

I. oddělení - Lenka Ondříšková : 29 žáků
II. oddělení - Irena Baxantová : 24 žáků
III. oddělení – Miroslava Mičková, Kamila Ptačovská : 27 žáků
6. Výsledky výchovy a vzdělávání
6.1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník
Počet
Prospělo s
žáků
vyznamenání
1.A
14
14
1. B
17
17
2.
27
27
3.
19
13
4.
19
15
5.
22
16
Celkem za I. stupeň 118
102
6.
9
3
7.
29
6
8.
21
11
9.
19
4
Celkem za II. stupeň 78
24
Celkem za školu
196
126

Prospělo
bez

Neprospělo

6
4
6
16
6
23
10
14

1

53
69

1
1

Opakují

Dne 29. 8. 2012 proběhlo komisionální přezkoušení žáka devátého ročníku, u zkoušek
prokázal zvládnutí učiva a jeho vzdělávání na základní škole bylo řádně ukončeno.
Na základě rozhodnutí PPP Brno – venkov a SPC Sekaninova bylo osm žáků integrováno
a vzděláváno podle individuálních vzdělávacích plánů, z toho tři s pomocí asistenta pedagoga.
6. 2. Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
Počet
2
1
3
0

% z počtu všech žáků školy
0.5

6. 3. Celkový počet neomluvených hodin na škole:
0, průměr na jednoho žáka: 0.
6. 4. Počet absolventů ZŠ
Ročník
9. ročník
Celkem

Počet žáků
19
19

Na osmileté gymnázium odešli 3 žáci z 5. ročníku, na šestileté gymnázium 1 žákyně ze
sedmého ročníku, na čtyřleté gymnázium 4 žáci, na studijní obory s maturitou 11 žáků a 4 žáci
na učební obory.
6. 5. Počet žáků přihlášených k zápisu do 1. ročníku ve školním roce 2012/2013
Přihlášených 46 žáků, z toho přijato k povinné školní docházce 36 žáků a 10 žáků má
odložen nástup docházky o jeden školní rok. Vzhledem ke zvýšené četnosti odkladů jsme se
rozhodli nabídnout rodičům žáků předškolního oddělení cílenou přípravu na školní vzdělávání –
edukativně-stimulační skupinky. Tento program byl vypracován PPP Brno a slouží k odhalení
nedostatečně rozvinutých kognitivních funkcí. Díky jeho absolvování by rodiče měli získat
zpětnou vazbu o svém dítěti, o tom, jak si stojí a co je třeba před zahájením školního vzdělávání
docvičovat, na co se soustředit.
6. 6. Odborné kurzy
- lyžařský výcvikový kurz – proběhl v termínu 3.- 8. 3. 2013 v lyžařském areálu Komplex
Avalanche, Dolní Moravice, Jeseníky, zúčastnilo se 24 žáků. Lyžařský areál je vybaven
čtyřsedačkovou lanovkou, disponuje mírnou sjezdovkou vhodnou pro výuku lyžování pro
začátečníky i pokročilé.
Vedoucí LVZ: Mgr. Lucie Mácová Lucie, instruktoři: Vendula Odehnalová, Barbora
Odehnalová. Výchovně vzdělávací práce probíhala dle plánu, žáci byli rozděleni do 3 družstev:
lyžaři, lyžaři žačátečníci, snowboard. V rámci kurzu proběhly i tři přednášky, během nichž se
byli žáci poučeni o bezpečnosti na horách, seznámili se s metodikou lyžování i snowboardingu,
výstrojí a výzbrojí. Během odpočinkového dnu využili všichni možnosti plavání v hotelovém
bazénu. Přes veškerou péči došlo k jednomu úrazu – s podvrknutým kolenem byl v nemocnici
Bruntál ošetřen Matyáš Burnek.

- plavecký výcvikový kurz - V termínu od 24. 1. do 20. 6. 2013 se zúčastnili žáci 1. - 3. ročníku
20 lekcí plaveckého výcviku v plavecké škole Bublinka ve Wellness Kuřim. Z 1. tříd
absolvovalo kurz 20 žáků, ze 2. třídy 24 a ze 3. třídy 11 dětí.
Metodika plaveckého výcviku byla zajištěna kvalifikovanými instruktory plavání. Po celý kurz
byli žáci rozděleni do družstev podle svých plaveckých dovedností. Ti zdatnější se
zdokonalovali v plaveckých stylech, neplavci používali rozličné pomůcky, aby překonali strach
z vody. Děti si užívaly nejen bazén, ale za odměnu i další zábavné části aquaparku pod vedením
lektorek plavání. Na závěr kurzu děti obdržely za své plavecké úsilí a pokroky „mokré
vysvědčení“.
7. Prevence sociálně patologických jevů
Žáci prvního i druhého stupně se účastnili projektu Zdravá pětka. Je to unikátní
celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy, který je zaměřen na zdravý
životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Všichni žáci, kteří nejen absolvovali
teoretickou přednášku, ale zejména se při praktických činnostech seznamovali se zdravými
potravinami a jejich přípravou, byli nadšeni. Tříčlenný tým žáků 7. ročníku ve složení Martin
Měšťan, Kateřina Kočková a Tomáš Bednář pak dokonce reprezentoval naši školu v moravském
finále soutěže Zlaťáci v kuchyni podporované nadačním fondem společnosti Ahold.
Znalosti v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy pak jiní žáci využili
v soutěži „SAPERE – vědět, jak žít“. Adéla Kubová a Nikola Pěničková z 5. třídy a Matěj Janků
ze 4. třídy se zúčastnili celostátního finále soutěže, kde obsadili 7. místo.
Dalším již tradičním projektem realizovaným na naší škole byl projekt UNPLUGGED.
Probíhal v 6. ročníku, kde se uskutečnilo celkem 12 lekcí realizovaných metodikem prevence.
Lekce byly zaměřeny na protidrogovou prevenci, kouření, alkoholismus, projevy šikany. Děti
byly vedeny ke spolupráci ve skupinách a vzájemné pomoci.
Ve 4. třídě proběhl program Dopravní výchova. Po teoretické přípravě si žáci vyzkoušeli
praxi na dopravním hřišti, kde si ověřili své znalosti při jízdě na kole.Své všestranné dovednosti
si žáci 4. ročníku mohli ověřit i v rámci branně - bezpečnostní soutěže OOP Kuřim „Maják
2013“.
Žáci 5. – 8. ročníku se v rámci projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC
seznámili s chlapcem postiženým DMO. Dozvěděli se podrobnosti ze života lidí s tělesným
postižením a dohodli se na spolupráci s centrem Kociánka.
Pomoci prostřednictvím svých výtvarných dílek se pak rozhodli žáci 6. – 9. ročníku, kteří
věnovali svoje výtvarné práce dětské fakultní nemocnici Brno, Černopolní 9. Část obrázků byla
vystavena v Městském divadle Brno a po té vydražena. Získané prostředky jsou využívány na
výtvarné potřeby pro děti hospitalizované v dětské nemocnici. Druhá část obrázků slouží
k dekoraci stěn nemocnice, a tak ke zpříjemnění nemocničního prostředí dětským návštěvníkům.
Poprvé jsme se letos zapojili do veřejné sbírky Ligy proti rakovině Praha pod názvem
Český den proti rakovině. Celkem se nám podařilo vybrat 6457 Kč.
Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili preventivního programu v pedagogicko-psychologické
poradně a jejím Poradenském centru Brno, Sládkova s názvem Aby bylo kyberbezpečno
zaměřeného na kyberšikanu a problematiku komunikace na sociálních sítích.
Prevence probíhala v rámci jednotlivých tříd pod vedením třídních učitelů a
vyučujících v jednotlivých předmětech podle vzdělávacího programu.
Ve třídách proběhlo dotazníkové šetření zaměřené především na vztahy v třídních
kolektivech. Více jsme pracovali s třídními kolektivy 3., 5. a 7. ročníku.
Spolupracovali jsme se sdružením SCAN Tišnov, Policií ČR, SVP Brno,
Kamenomlýnská a PPP Brno, Sládkova.

8. Soutěže, olympiády
Velkým úspěchem byl již zmíněný postup našeho družstva ve složení Adéla Kubová a
Nikola Pěničková z 5. třídy a Matěj Janků ze 4. třídy do celonárodního kola soutěže „SAPERE –
vědět, jak žít“, kde obsadili ve vyrovnaném souboji krásné 7. místo.
V okresním kole olympiády v anglickém jazyce jsme zaznamenali úspěch v podobě 4.
místa Elišky Jelínkové.
V okresním kole zeměpisné olympiády, kam jsme se nominovali poprvé, se pak na
pěkném 6. místě umístil Václav Štursa, na 9. místě o rok mladší Jan Pavlíček.
O našich žákyních pak bylo slyšet i v soutěži uspořádané ke Dni ptactva, v níž naše
žákyně Barbora Vašíčková, Barbora Vondráková, Adéla Kubová a Sindy Kovářová, jež patřily
ve startovním poli k těm nejmladším, obsadily 6. místo.
Na poli sportovním zaznamenali úspěch naši chlapci, kteří v okresním finále Coca-Cola
Cupu skončili na 2. místě. Děvčata pak v krajském kole téže soutěže obsadila též 2. příčku.
V soutěži Orion Florbal Cupu obsadilo naše chlapecké družstvo 3. místo a vítězství pak
uniklo našim hráčům jen o vlásek na Velikonočním turnaji ve florbalu pořádaném ZŠ Smíškova.
Další soutěže:
Soutěž IT-SLOT
Želešická růže – Přespolní běh – memoriál Z. Dvořáka
Olympiáda v ČJ, školní kolo
Recitační soutěž, školní kolo
Biologická olympiáda, školní kolo
Astronomická olympiáda
Matematická soutěž Matematický klokan
Pythagoriáda, školní a okresní kolo
Bobřík informatiky
Mc Donalds Cup
Šplh
Výtvarné soutěže
Dopravní výchova
Vybíjená Preventan Cup
Finanční gramotnost
Maják
9. Kulturní a ostatní akce
Vzdělávací akce, exkurze
Jezírko – ekologicky zaměřené programy pro žáky ZŠ i MŠ
Úřad práce Brno – 9. ročník
Rádio Petrov na návštěvě u prvňáčků
Zdravá pětka – vzdělávací program pro všechny žáky ZŠ i MŠ
Týden knihoven – čteme dětem
Knížka pro prvňáčka
Návštěva knihovny Tišnov
Mikuláš naděluje
Výukový program pro 7. ročník ZOO Brno
Vlastivědné exkurze
Preventivní program Policie ČR
Preventivní program PPP Sládkova – práce s třídním kolektivem
Preventivní program PPP Sládkova - kyberšikana
Festival dokumentárních filmů Jeden svět nestačí

Divadlo Polárka
Divadlo Slunečnice
Návštěva památníku Terezín
Zájezd do Vídně
Valentýnská dílnička
Jazykově-poznávací zájezd do Anglie
Projektové dny
Den jazyků
Vánoční dílničky
Velikonoční dílničky
Branný den
Pomáháme
Brno a Jižní Morava bez hranic
Český den proti rakovině – pro Ligu proti rakovině jsme vybrali 6457,-Kč
Malujeme pro děti z FN Brno
Pravidelné aktivity pořádané pro veřejnost
Drakiáda
Uspávání motýlků
Rozsvícení vánočního stromu
Den otevřených dveří a oslava výročí školy
Školní ples
Dětský den
Pohádkový les
Dětský karneval
Setkáníčka pro předškoláky
Nové aktivity pořádané pro veřejnost
Svatomartinské putování „Se světýlky za světýlky“
Tvořivé dílničky pro veřejnost
10. Zájmové útvary
Kroužek
Florbal - dívky
Výtvarné hrátky
Šikovné ručičky
Sportík
Cvičení rodičů s dětmi

vedoucí
Mgr. Lucie Mácová
Irena Baxantová
Lenka Ondříšková

Zuzana Munzarová
p. Adamcová

Ekologický kroužek

Mgr. Monika Chudárková

Hrátky v knihovně
Grafika
Redakce školního časopisu

Ing. Jana Homolková

Veselé pískání I., II., III.

Mgr. Hana Bednářová

Zumba pro děti
Dyslektický kroužek – I.st.
Dyslektický kroužek – II.st.

Romana Čechová
Mgr. Marcela Vlková
Mgr. Jitka Smékalová

Iva Babáková

Mgr. Leona Jarošová

Ve spolupráci s DDM Kuřim
Cvičení pro děti
Keramika I, II
Hrátky s přírodou
Florbal – chlapci 2. stupeň

Mgr. Lada Drimlová
Mgr. Monika Chudárková
Mgr. Petra Večeřová
Mgr. Lucie Mácová

Při MŠ
Angličtina pro nejmenší
Flétničky
Plavání
Logopedie
ESS

Renata Hančíková, Dis.
Kateřina Sáblíková
Plavecká škola Bublinka
Mgr. Luďka Plíšková
Mgr. Lucie Holubová, Jana Smutná

11. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Datum
Jméno – název semináře
23.8.2012
19.9.2012
3.10.2012
4.105.3.2013
4.10.2012
11.10.2012
11.10.2012
12.10.2012
12.10.2012
19.10.2012
19.9.2012
19.10.2012
19.10.2012
22.10.2012
24.9.2012
26.10.2012
1.11.2012
5.11.2012
9.11.2012
14.11.2012
23.11.2012
23.11.2012
26.11.2012
14.11.2012
20.12.2012
11.1.2013
11.1.2013
16.1.2013
4.2..2013
20.2.2013

Veselá D.- Jak připravit nový školní rok a na nic nezapomenout
Veselá D. – Co všechno by měl vědět začínající ředitel
Veselá D. - Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti
Veselá D. - Studium pro ředitele škol
Chudárková M. - Software Bakaláři – Školní matrika FA16
Tinková M.– Krajská konference
Chudárková M. - Software Bakaláři – Evidence pro začátečníky
Veselá D. – Postupy a kompetence vedoucí k úspěšnému řízení školy a
šk. zařízení
Mácová L. – Florbal a metodika jeho vyučování na školách
Smékalová J. – Rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti
Homolková – dobré nápady pro využití ICT
Kolářová I.– Od Mikuláše k Vánocům
Krejsová H. – Od Mikuláše k Vánocům
Veselá D. – Komunikace s rodiči
Veselá D. – seminář koučink
Večeřová – Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost
Vlková – Přechod přes desítku
Drimlová L.–Grafomotorický kurz
Drimlová L. – Regionální setkání učitelek PřV
Kolářová I. – V MŠ začít spolu
Smutná J. –Vánoční čarování
Šojatová I. – Závěr roku v účetnictví
Veselá D. – Jak budovat a posilovat roli školy v obci
Floriánová L., Kolářová I., Krejsová H. – Den ve třídě- Začít spolu na
MŠ
Ondříšková L. – Správní řád a školství
Ondříšková L., Smutná J.- Kompetentní učitel 21.století, FD13/00019
Sáblíková K., Veselá D. - Kompetentní učitel 21.století, FD13/00019
Chudárková M. – Klasifikace, zápis známek, vysvědčení FD12/00013
Tinková M. – Nové trendy v moderním vaření FD13/00048
Mácová. L. – Matematika, jazyk a komunikace FD13/00069

21.2.2013
21.2.2013
21.2.2013
28.2.2013
4.3.2013
4.3.2013
4.18.3.2013
5.3.2013
8.3.2013
3.4.2013
18.3.2013
10.4.2013
11.4.2013
13.4.2013
15.4.2012
16.4.2013
9.5.2013
16.5.2013
16.5.2013
23 26.5.2013
28.5.2013
4.6.2013
13.6.2013
28.6.2013

Smékalová J., Jarošová L., Bednářová H – Jak s dětmi zvládnout
pravopis
Vlková M., Veselá D.- Jak s dětmi zvládnout pravopis
Veselá D. – seminář k Dotačním programům na podporu škol a šk.
zařízení 2013
Fillová B.- Rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách č.j. FD13/00064
Vlková M. – Jak zpestřit č.j. na 1.stupni FD13/00057
Bednářová H. – Jak zpestřit č.j. na 1.stupni FD13/00057
Večeřová Petra – Matematika činnostně v 1. ročníku
Pavlíková H.- Metody k rozvíjení matematické gramotnosti FD/00100
Jarošová L. – Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti FD13/00058
Sáblíková K.- Agrese a agresivita u dětí pro učitelky mateřských škol P
Veselá D. – Aktivity pro podporu čtenářské gramotnosti P/102
Homolková J. , Veselá D. – Příprava projektů na ZŠ a využívání ICT ve
výuce na ZŠ
Vaverová K.–Interakt.tab.jako pomůcka k vytváření výuk.prog. pro AJ
FA148
Veselá D. – Interaktivní tabule a PC pro učitele
Babáková I. –Člověk a jeho svět - Lidé a čas FD13/00147
Veselá – Změny a realizace ve výuce FD13/00150
Sáblíková K., Bednářová H. – Všechny barvy zobcové flétny
Večeřová P. – Didaktické hry z matematiky na 1.st. FD13/00059
Jarošová L.– Moderní československé dějiny
Večeřová P., Chudárková M. – Seminář o hře a kreativitě
Veselá D. – Mapování a řízení vlastních kompetencí
Veselá D., Bednářová H., Homolková J. – ŠVP -Kolokvium ředitelů
FA13/00214
Veselá D. – Vedení pracovních týmů
Pavlíková H. - Brána jazyků otevřená 60hod. - září 2012 – červen 2013

Školící se sborovna
Datum Seminář

Lektor

Počet
proškolených

28. 8.
2012
6.3.2013
9.4.2013

Mgr. Sýkora, Mgr.
Kappelová
Mgr. Pavel Sýkora
Mgr. Pavel Sýkora
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Tembuilding- komunikační techniky a
didaktické hry
Jak provádět skupinovou reedukaci na 1. st.
Jak provádět reedukaci na 1. stupni ZŠ,
didaktické hry

12
13

12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve sledovaném období proběhlo inspekční šetření anonymní stížnosti zabezpečení
personálních podmínek pro poskytování předškolního vzdělávání a na ukončování předškolního
vzdělávání dětem přijatým k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2012/2013. ČSI v obou
bodech stížnosti zjistila, že stížnost je nedůvodná.

13. Základní údaje o hospodaření
Škola ve sledovaném období, finanční rok 2012, hospodařila s kladným výsledkem. Zisk
855,43 Kč byl převeden do rezervního fondu.
14. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Investice ve vzdělávání na ZŠ Drásov
V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme využívali
dotaci z evropských fondů na podporu kvalitního vzdělávání žáků na základní škole. Výstupem
projektu jsou šablony klíčových aktivit vytvořené pedagogy školy.
Škola získala z prostředků EU 1 108 326 Kč. K 30. 6. 2012 bylo vyčerpáno 641 025 Kč
(modernizace počítačové učebny), v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 bylo čerpáno 73 569,Kč a zbylá částka (393 732,-Kč) bude vyčerpána v souladu s podmínkami projektu EU peníze
školám.
Projekt EU Ovoce do škol – cílem je zvýšení konzumace čerstvého ovoce a zeleniny.
Projekt je určený žákům I. stupně.
Projekt EU Mléko do škol - cílem je zvýšení konzumace mléka a mléčných výrobků.
Projekt je určený žákům MŠ, I. i II. stupně ZŠ.

15. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání
Ve sledovaném období k tomuto vzdělávání nedocházelo.
16. Projekty financované z cizích zdrojů
V letošním roce neprobíhaly projekty podporované z jiných zdrojů.
17. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, spolupráce s dalšími partnery
a) Spolupráce školy s dalšími subjekty
Důležitá je spolupráce s okolními školami, s nimiž děti spolupracovaly v tomto školním
roce zejména na poli sportovním.
Svými výtvarnými pracemi podpořily naše děti brněnskou Fakultní nemocnici na ul.
Černopolní. Zatímco část obrázků byla v období vánočním vydražena a výtěžek byl využit pro
zlepšení materiálních podmínek pro činnost pedagogů a vychovatelů s hospitalizovanými dětmi,
druhá část obrázků zpříjemňuje dětem trvale nemocniční prostředí.
Ve školním roce 2012/2013 vznikla dvě nová občanská sdružení – při mateřské škole
působící „Občanské sdružení rodičů MŠ Drásov“ a se základní školou spolupracující „Občanské
sdružení rodičů a přátel ZŠ Drásov“. Členstvím ve sduženích mají rodiče mnohem větší možnost
aktivně se zapojovat a promlouvat do dění ve škole či se školou souvisejícího, podporovat nejen
vzdělávací instituci jako takovou, ale zejména svoje děti.
Ve škole tradičně dobře funguje pobočka ZUŠ Tišnov (flétna, klavír, hudební nauka).
V letošním školním roce využívala skupina žáků možnost navštěvovat rozšiřující
vzdělávací program jazykové školy Angličtina Zuzu.

b) Účast žáků a pedagogů na životě v obci
Rodiče a občané v obci jsou o dění a akcích ve škole informováni pomocí místní
kabelové televize, obecního zpravodaje a pomocí internetových stránek školy.
Pro občany pořádá škola během školního roku řadu rukodělných dílen, kam mohou
přicházet jak sami, tak využít společný čas pro tvoření s dětmi, ale i aktivity pohybově-hrového
charakteru (uspávání motýlků), akce
c) Spolupráce v rámci MPP s těmito organizacemi:
V rámci minimálního preventivního programu spolupracuje škola s PPP Brno Hybešova,
PPP Brno Sládkova, SPC Brno Kociánka, SPC Brno Sekaninova, SPC Brno Veslařská, Policií
ČR- služebna Tišnov, Kuřim, Úřad práce Brno – venkov, úřad Městyse Drásov
d) Akce k environmentální výchově
Na škole působí dva kroužky, které se svou činností přímo zaměřují na zvyšování
environmentálního povědomí žáků, učí je poznávat přírodu, místo člověka v ní a odpovědnost
každého z nás. Celoškolně byly organizovány sběrové akce papíru na škole, sběr pomerančové a
citronové kůry, v rámci projektu Recyklohraní sběr elektroodpadu a mobilů a v neposlední řadě
probíhalo i třídění odpadů ve třídáchai na chodbách školy.
V závěru školního roku proběhl, kvůli nepřízni počasí jen ve zkrácené podobě, závod
družstev vytvořených z žáků napříč ročníky, který měl prokázat nejen jejich vědomosti o přírodě
a naší Zemi, ale i jejich schopnosti a ochotu spolupracovat.
Výroční zpráva byla zpracována Mgr. Danou Veselou, Ph.D. a projednána na pedagogické radě
dne 26. 8. 2013.

V Drásově dne 26. 8. 2013

____________________________
Mgr. Dana Veselá, Ph.D.
ředitelka školy

Příloha č. 1 Výroční zpráva o poskytování informací

Příloha č. 1
Výroční zpráva o poskytování informací
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
A/ Celkový počet písemných žádostí o informace
Ve školním roce 2012/2013 neobdržela škola žádnou písemnou žádost o informace.
B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace
Ve školním roce 2012/2013 nedošlo k žádnému podání rozkladu.
C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace:
Ve školním roce 2012/2013 nedošlo k žádnému přezkoumání.
D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona:
Ve školním roce 2012/2013 nedošlo k sankčnímu řízení.
E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archivu
školy.

V Drásově 26. 8. 2013

………………………………………….
Mgr. Dana Veselá Ph. D.
ředitelka školy

