Výroční zpráva 2016/2017
Charakteristika školského zařízení
Název školy, sídlo, odloučená pracoviště
Základní škola a Mateřská škola Jalubí, okres Uherské Hradiště 687 05 Jalubí
Odloučená pracoviště nejsou
Zřizovatel, adresa zřizovatele
Obec Jalubí, 687 05 Jalubí 315
Právní forma školy: příspěvková organizace
Právní subjekt od 1.1.2003
Jméno ředitele školy
Mgr. Kateřina Kuntová
Kontakt na zařízení
telefon:
775 579 619
e-mail: zsjalubi@uhedu.cz
www.zsjalubi.cz
Datum zřízení školy:
1.12.1969
Datum zařazení do sítě:
14.2.1996
Poslední aktualizace v síti:
1.1.2003
Identifikační sídlo ředitelství v síti škol:
600 124 258

Součásti školy
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna

- kapacita 86 dětí
– kapacita 45 žáků
– kapacita 120 jídel

Školská rada
za zřizovatele
Mgr.Dagmar Rozsypálková
za zákonné zástupce
Erika Slováková
za pedagogické pracovníky Mgr.Monika Stindlová

Třídy a žáci podle ročníků k 30.9.2016
třída
1.
2.
3.
4.
5.
celkem

počet žáků
29
19
16
20
24
108

Vzdělávací program školy
vzdělávací program
ŠVP pro ZV PAPRSEK

školní rok 2016/2017
v ročnících
1.-5.

108

Integrace
název
IVP
PLPP
podpůrný stupeň 2

počet žáků
4
2
1

1 žák a 2 žákyně se zdravotním znevýhodněním a 1 žák se zdravotním postižením měli
vypracován Individuální vzdělávací plán a probíhala u nich reedukace vedená třídními učiteli.
U 2 žáků byl v průběhu roku vypracován Plán pedagogické podpory a byli zařazeni do
podpůrného stupně 1. 1 žákovi byl, na základě vyšetření poradenského zařízení, přidělen
podpůrný stupeň 2 a probíhala pedagogická intervence vedená třídním učitelem.

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017
Základní škola + školní družina
Ped. pracovníci Pracovní zařazení,
- poř. číslo
funkce

Úvazek

Kvalifikace, stupeň vzdělání,
obor, aprobace

1

ředitelka

1

VŠ 1.- 5. ročník

2

učitelka

1

VŠ 1.- 5. ročník

3

učitelka

1

VŠ 1.- 5. ročník

4

učitelka

1

VŠ 1.- 5. ročník

5

učitelka

1

VŠ 1.- 5. ročník

6

učitelka

1

VŠ 1.- 5. ročník

7

učitelka

1

VŠ výuka anglického jazyka

8

vychovatelka

0,68

Středoškolské

8

vychovatelka

DPP

Středoškolské

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků: 100%
2 paní učitelky zastupovaly za kolegyně na rodičovské dovolené.
Mateřská škola
Ped. pracovníci Pracovní zařazení,
- poř. číslo
funkce

Úvazek

1

vedoucí učitelka

1

2

učitelka

1

3

učitelka

1

4

učitelka

1

5

učitelka

1

6

učitelka

1

7

asistent pedagoga

1

Kvalifikace, stupeň vzdělání,
obor, aprobace
bakalářské předškolní
pedagogika
SPgŠ, humanitní a výchovná
činnost
SPgŠ, humanitní a výchovná
činnost
SPgŠ, humanitní a výchovná
činnost
bakalářské pspeciální
pedagogika předškolního věku
bakalářské předškolní
pedagogika
předškolní pedagogika

V lednu odešla vedoucí paní učitelka na mateřskou dovolenou a jedna paní učitelka odešla.
Podařilo se sehnat plnohodnotnou náhradu. Asistentka pedagoga přešla, vzhledem k tomu,
že má vystudovanou předškolní pedagogiku, na místo učitelky. Na místo asistentky pedagoga
nastoupila bývalá ředitelka MŠ.

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017:

Ped. pracovníci
Pracovní zařazení, funkce
- poř. číslo

Úvazek

1

vedoucí ŠJ

1

2

školnice ZŠ

1

3

kuchařka

1

4

kuchařka

1

5

kuchařka

0,8

6

pomocná kuchařka MŠ

0,5

7

uklízečka

0,4

8

pomocná kuchařka MŠ

0,4

9

uklízečka

0,5

10

školnice MŠ

1

Údaje o zařazování dětí a žáků
Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2016/2017
Zapsaní do
1.třídy2017
22

Počet žádostí Nastoupí do 1.třídy
o odklad
2017
5

17

Zapsané a zařazené děti ve školním roce 2016/2017

Zapsaní do MŠ

Nepřijatí MŠ

16

0

Pro příští školní rok jsme měli dostatek míst pro přijetí všech přihlášených dětí. Byly přijaty i
dvouleté děti.

Hodnocení výsledků výchovného působení





Výsledky prevence sociálně patologických jevů:
Žádné sociálně-patologické jevy se nevyskytly.
Pochvaly a ocenění:
0
Napomenutí a důtky:
2
Prospěch:
všichni žáci postoupili do vyššího ročníku

Snížené stupně z chování na konci školního roku: 0
Neomluvené hodiny za školní rok 2016/2017:

0

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy:

1.

Název akce
Učí se rád v 1. třídě

2.

Psychohygiena učitele aneb jak předcházet vyčerpání

1

3.

Podzimní recyklohraní

1

4.

Směrnice ředitele školy jako součást řízení

1

5.

Změny ve školství

1

6.

Jak zvládat problémové chování u dětí

1

počet

2

Inspekční činnost a kontrolní činnost:
Proběhly kontroly Krajské hygienické stanice Zlínského kraje a tematická kontrola
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
Údaje o zapojení školy do rozvojových programů a účast v projektech:
V tomto školním roce byl poskytnut nadační příspěvek od Nadace SYNOT ve výši 12 500,- na
sjednaný účel – nákup sportovních pomůcek a náčiní do MŠ.
Dále se škola zapojila do MAP I.

Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2016/2017:
Název soutěže, přehlídky

Školní kolo

Sportovní hry dětí MŠ
Soutěž recitátorů
Štafetový pohár
Atletický čtyřboj
Halová atletická olympiáda
Olympiáda I. stupně
Mc Donald´s cup
Matematická olympiáda
Klokánek
Výtvarná soutěž

10

3

Počty účastníků
Oblatní kolo Okresní kolo krajské kolo
6
4
2
16
16
16
16
8
1
78
41

Všichni žáci se aktivně účastnili celoškolní soutěže ve sběru papíru. Výtěžek se sběru byl
rozdělen do tříd jako příspěvek na školní výlet.
Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy:
- Beseda o historii obce
- Představení kouzelníka
- Den s policií
- Soutěž ke Dni Země
- Branný den
- Návštěva Všeminy ve Zlíně
- Návštěva Brna
- Návštěva Prahy
- Návštěva knihovny
- návštěva Slováckého divadla
- návštěva kina
- Loučení s páťáky
- Dýňové odpoledne
- Lampionový průvod
- Velikonoční tvoření
- Vánoční jarmark
- Vánoční besídka
- Maškarní ples
- Společné odpoledne ke Dni matek
- Sběr papíru
- Pečení perníků
- návštěva předškoláků v ZŠ
- loučení s předškoláky
- akce ke Dni země
- Pyžamková noc v MŠ
- zimní olympiáda v MŠ
- výchovné koncerty

Předškoláci z MŠ a 1.-3. ročník navštěvoval ve druhém pololetí plaveckou školu.
ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016
(údaje uvedeny v Kč)

VÝNOSY ORGANIZACE
Z toho:
provozní dotace
dotace na přímé vzděl. výdaje
stravné
školné MŠ, ŠD
rezervní fond
fond FKSP
pronájem kotelny
finanční dary
ostatní (sběr)
NÁKLADY ORGANIZACE
Z toho:
náklad na potraviny
provozní náklady (rozpis viz.příloha)
přímé náklady na vzdělávání
náklady hrazené z finančních darů
náklady hrazené z FKSP
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Hlavní činnost
11 112 073,20

1 966 000,00
8 183 108,00
738 542,00
166 040,00
8 360,00
4 499,00
400,00
22 494,00
22 630,20

Doplňková
činnost
419 919,00

419 919,00

10 815 727,08

441 045,48

739 509,65
1 866 116,43
8 183 108,00
22 494,00
4 499,00

263 946,70
177 098,78

296 346,12

-21 126,48

Školní rok 2016/2017 zahájili žáci z 4. a 5. třídy v nové přístavbě ZŠ. Na financování přístavby
se podávaly žádosti do rozvojových programů a projektů. Vzhledem k tomu, že nebyly
podpořeny, financoval celou stavbu zřizovatel Obec Jalubí ze svých zdrojů.
Poprvé byly otevřeny dvě třídy jednoho ročníku. Původně mělo do 1. ročníku nastoupit 31
žáků. Nakonec nastoupilo 29 žáků. Do 1. ročníku nastupovali i žáci s poruchami chování,
sociálními problémy a s jazykovou bariérou, rozhodli jsme se otevřít 2 první třídy, aby
přechod z předškolního vzdělávání byl pro děti co nejjednodušší.

V Jalubí 31.8.2017

