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V Nových Bránicích 13. 9. 2021    

Čj.: 210913 

 

 

Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 
 

 

Část  I. 

 

 Základní charakteristika školy   

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno – venkov,  

příspěvková organizace 

Zřizovatel školy: obec Nové Bránice 

Ředitel školy: Mgr. Radek Podveský 

Součásti školy: školní družina, školní jídelna, mateřská škola 

 

telefon 546 421 646, e-mail: info@zsnovebranice.cz  

školní web: www.zsnovebranice.cz  

      

     
Málotřídní nebo neúplné školy (začátek školního roku/konec školního roku) 

Školní rok 

2020/2021 

Počet tříd Počet 

ročníků 

Počet žáků 

(zač./konec šk. 

roku) 

 

Průměrný 

počet žáků na 

třídu 

Malotřídní ZŠ 2 4 28/25 14/12,5 

 

Celkový počet žáků v 1. ročníku: 10 

 

Rada školy byla zřízena 17. 1. 2006. Poslední volby do Rady školy proběhly v červnu 2021. 

 

Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. 

Název zvoleného 

vzdělávacího programu 

Modrá sova 

Číslo jednací V ročníku:1., 2., 3., 4., 5. 

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: ne  

Plnění učebních osnov a učebních plánů : v 1.,2.,3.,4. a 5. ročníku se vyučovalo podle ŠVP Modrá sova 

Učební plány a učební osnovy byly ve všech ročnících splněny. 
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ŠJ, která je součástí školy  

Typ jídelny- dle výkazu V17-01 Počet Počet strávníků 

žáci a děti škol.prac. ostatní* 

ŠJ s kuchyní  1  MŠ 20/23 

 ZŠ 28/25  

 

11 

 

0 

ŠJ bez kuchyně     

 

* Ostatní – důchodci, školští důchodci, zaměstnanci OÚ, firmy atd…ne 

 

Počet pracovníků školní jídelny k 15.10.2020 

Fyzické osoby 4 

Přepočtení na plně zaměstnané 2,14 

 

 

ŠD, která je součástí základní školy  

 

 

 

 

Část II. 

Údaje o pracovnících školy 

 

 

Pedagogičtí pracovníci: 3/3  - 1./2. pololetí 

Nepedagogičtí pracovníci: 1   

Asistent pedagoga: 1                    
 

Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.139/1997 Sb. 

Celkový počet pedagogických pracovníků 4 /4  

Z toho odborně a ped. způsobilých 3, s úvazkem 0,27  učí v ZŠ vychovatelka ŠD 

 
Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2020/21 nastoupili na 

školu: 0 

Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2020/21 odešli ze školy: 0 
 

Věkové složení učitelů 

 Učitelé 

Věk Muži Ženy 

do 35 let   

35-50 let 1 2 

nad 50 let   

Pracující důchodci nepobírající důchod   

Pracující důchodci pobírající důchod   

Celkem  3 

Rodičovská dovolená  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 1 28/25 pravidelně 

docházejících 

2 s úvazkem 0,88, z toho 0,18 

je ranní družina 
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     Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

  

Hospitace ředitelky mateřské školy                                                                                                    1 

Workshop pro pracovníky školních jídelen                                                                                        1 

Metodické poradna – podpora ředitelů škol v oblasti řízení                                                               1 

 

  

  

  

 Celkem   3 

 

Část III. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

 

    Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 

 vyznamenání 

Prospělo        

bez (*) 

Neprospělo 

bez (*) 

Opakují 

1. 10 

 

10 0 0 0 

2. 1 

44 

1 0 0 0 

3. 8 

 

6 0 0 0 

4. 6 

 

3 0 0 0 

5. 0 

 

0 0 0 0 

Celkem za I. stupeň 25 

 

20 0 0 0 

6.  

 

    

7.  

 

    

8.  

 

    

9.  

 

    

Celkem za II. stupeň  

 

    

Celkem za školu 25 

 

20 0 0 0 

 

 

Snížený stupeň z chování: 

Počet 0 % z počtu všech žáků školy 

0 0 

0 0 

 

Celkový počet neomluvených hodin na škole: 0 

 

Po absolvování čtvrtého ročníku opustilo školu 6 žáků, 5 přestoupilo do ZŠ Dolní Kounice, 1 do ZŠ Bratčice. 1 

žák přestoupil z 2. ročníku do ZŠ Ivančice – Němčice.  

 

 

 

 

 

Část IV. 

Kontrola ČŠI v tomto školním roce neproběhla.  
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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 

O přijetí k předškolnímu vzdělávání 10 0 

O přijetí k základnímu vzdělávání 4 0 

Další dle §3, odst. 2, zákona č.564/1990 Sb. v platném znění 0 0 

 

Počet žáků přihlášených do1. ročníku pro rok 2021/2022: 4 

 

 

 

 

Část VI. 

Další údaje o škole 

 

 

Kroužky a nepovinné předměty při ZŠ: škola nemá ve zřizovací listině poskytování kroužků. 

 

 

 

ŠKOLNÍ AKCE 2020/2021 

• 4. 6. 2021                   Beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou 

• 8. 6. 2021   Pan Tau hraje dětem 

• 18. 6. 2021  Den otevřených dveří Zemědělské družstvo Pooslaví Nová Ves 

• 24. 6. 2021  Pirátská plavba, turistický výlet do Dolních Kounic a zpět 

• 28. 6. 2021  Turistický výlet pod „Železňák“ 

 

Počet mimoškolních akcí byl ovlivněn opatřeními proti pandemii Covid – 19 a uzavřením škol. Škola byla 

uzavřena od 14. 10. 2020 do 17. 11. 2020, dále od 1. 3. 2021 do 11. 4. 2021. V době uzavření školy bylo 

poskytováno distanční vzdělávání.  

Čtenářská gramotnost žáků je podporována možností nákupu knih od vydavatelství Albatros. 

 

Neustále rozšiřujeme školní knihovnu, žáci si z ní půjčují knihy pro účely povinné četby. Seznam knih ve školní 

knihovně je uveden na webových stránkách školy. 

 

Škola se účastní projektu Ovoce do škol a Mléko do škol, ovoce a mléko dodává firma BOVYS. 
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Část VII. 

Poradenské služby v základní škole 

 

Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) 

 
počty 

 fyzický počet  kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 Ředitel školy  

školní metodik prevence 1 Učitelka ZŠ  

 

 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

školní psycholog  0   

školní speciální pedagog (netřídní)* 0   

*)  zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6. 

 

věková struktura 

 do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk/z toho důchodci 

výchovný poradce  1  

školní metodik prevence 
 

1  

školní psycholog - - - 

školní speciální pedagog 
 

  

 

 

Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

IVP – PAS   2. ročník  1 

IVP – poruchy chování 3. ročník 1 

IVP – ostatní  3. ročník 1 

celkem  3 

Škola měla ve školním roce 2020/2021 jednoho asistenta pedagoga na 0,75 úvazek. 

 

Část VIII. 

Hodnocení Minimálního preventivního programu  

Minimální preventivní program se u nás zaměřuje na smysluplné využití volného času a  na toleranci 

k odlišujícím se dětem a dětem, přicházejících odjinud. Plnění MPP zajišťují hlavně externí organizace. Podařilo 

se nám odstranit šikanu mezi žáky z dřívějších let. Hodně důrazu klademe na spolupráci ZŠ a MŠ.  

 

Výskyt sociálně patologických jevů ve škole              

 

 ano ne věk celkem případů 

návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin, 

kouření 

 ne  0 

záškoláctví  ne  0 

šikana  ne  0 

gambling  ne  0 

kriminalita  ne  0 
rasismus  ne  0 

jiné  ne  0 
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Část IX. 

Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 

Škola se zapojila do projektu Šablony II, od 1. 11. 2020 do projektu Šablony III v rámci OPVVV. Projekt je 

spolufinancován EU. Výše podpory, kterou škola obdržela v rámci Šablon II je 666 086 Kč, v rámci Šablon III je 

470 505 Kč. Škola realizovala šablonu Školní asistent - personální podpora ZŠ, personální podpora MŠ, 

Projektový den – beseda se spisovatelem v ZŠ, beseda se spisovatelem v MŠ.   

 

Část X. 

Mateřská škola 
 

Mateřská škola byla jednotřídní, navštěvovalo ji 20na začátku školního roku, na konci to bylo 23 dětí. Provoz 

MŠ zajišťovaly 2 paní učitelky. Vzdělávání probíhalo podle ŠVP Skřítek.  

 

 Seznam akcí v MŠ 2020-2021 

• 1.9. – 30.9. Akce MŠ nazvaná „Stůl roční doby“ – děti přinášely na tento stůl přírodniny, výrobky, 

které souvisely s podzimem. 

• 20.10. Podzimní tvoření s rodiči na školní zahradě „Skřítci Podzimníčci“, „Dýňová strašidla“, 

„Lesní strašidla“ /kvůli Covidu 19, akce pozastavena, děti vyráběly s rodiči doma, hotové výrobky 

přinesly do MŠ, kde jsme společně vyzdobili prostory MŠ/. 

• 4.12. Čertovská besídka – předvánoční akce pro rodiče, kdy děti předvedly pásmo říkadel, básní, písní, 

pohybových aktivit, vše natočeno a přeposláno rodičům. 

• 18.2. Pohádkový karneval – akce pro děti v MŠ – děti přišly převlečené za pohádkové bytosti, formou 

soutěží a diskotéky si užily dopoledne v MŠ. 

• 21.1. Akce pro děti v MŠ nazvaná „Sněhuláci“ – děti byly převlečené za sněhuláky, dopoledne 

proběhlo formou her, tanečků, písniček a soutěží. 

• 1.3. Škola uzavřena kvůli pandemii Covid-19 

• 12.4. Zahájení prezenční výuky v MŠ – předškoláci, děti rodičů IZS. 

• 30.4. Akce MŠ „Čarodějnický den“ – děti přišly v převlecích čarodějů a čarodějnic, na školní zahradě 

proběhl program k tomuto dni, /hry, soutěže, pálení čarodějnice/. 

• 2.5. – 16. 5. Zápis do MŠ 

• 1.6. Akce MŠ „Den dětí“ a „Pasování plné špásování.“ 

• 4.6. Akce MŠ „Setkání se spisovatelem panem Jiřím Šanderou v rámci projektu Šablony III. 

 


