VÝROČNÍ
ZPRÁVA
o činnosti
Základní školy a mateřské školy
Rájec-Jestřebí, okres Blansko
ve školním roce 2015/2016

ZPRACOVAL : Mgr. Jiří Koumar
ředitel školy

ČÁST I.
Základní charakteristika školy
a)
Název:

Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres
Blansko
Školní 446, Rájec-Jestřebí 679 02
62073036
CZ62073036
Město Rájec-Jestřebí
Mgr. Jiří Koumar
Plněorganizovaná škola s 1. a 2. stupněm, mateřskou
školou, školní družinou a školní jídelnou
516 432 029
zs-rajec@zs-rajec.cz
www.zs-rajec.cz

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zřizovatel:
Ředitel:
Typ školy:
Tel.:
E-mail:
WWW stránky:
Celková kapacita školy:

Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Jídelna MŠ
Školní družina

814 žáků
139 dětí
500 jídel
143 jídla
90 žáků

Vzdělávací program:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
– Daltonská škola pro život

Mimoškolní a volnočasové aktivity školy:
Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, z. s.
RELAX Klub, z. s.

V 1. – 9. ročníku probíhá výuka podle vlastního ŠVP pod názvem Daltonská
škola pro život. Škola je členem asociace českých daltonských škol a uplatňuje
prvky daltonské výuky v 1. - 5. ročníku.
b)
Úplné školy
Školní rok
2015/2016
1. stupeň

Počet tříd Počet ročníků Počet žáků
10

5

199

Průměrný počet žáků
na třídu
19,9

2. stupeň

8

4

167

20,8

Celkem

18

9

366

20,3
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c)
Celkový počet žáků v 1. ročníku: 41 žáků
Průměrný počet žáků na učitele za celou školu:

14,5 žáků

d)
Školská rada byla zřízena 8. 12. 2005.
Ve školním roce 2015/2016 je ve složení:
Předseda: Hana Kubásková
členové: Jiřina Hříbalová, Mgr. Jaroslava Dobešová, Mgr. Naděžda Růžičková,
Mgr. Monika Nováková, MVDr. Hana Kuběnová
e)
Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
Název zvoleného vzdělávacího
programu
Daltonská škola pro život

Číslo jednací

V ročníku
1. A, B, 2. A, B, 3. A, B,
4. A, B, 5. A, B, 6. A, B, C,
7. A, B, 8. A, B, 9. A

f)
Zařízení školního stravování
Typ jídelny – dle
Počet
Počet strávníků
výkazu Z 17- 01
děti a žáci zaměstnanci školy a důchodci
921 ŠJ – úplná
2
435
56
922 ŠJ – vývařovna
923 ŠJ – výdejna
1
27
3
Náhradní stravování

ostatní

59
-

g)
Počet pracovníků školního stravování k 1. 10. 2016 na ZŠ a MŠ
Fyzické osoby

10

h)
Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
celkem

počet oddělení ŠD
3

počet dětí v ŠD
90

počet vychovatelů ŠD
fyz. 3

počet dětí v MŠ
134

počet učitelů MŠ
fyz. 10

i)
Mateřská škola
MŠ
celkem

počet oddělení MŠ
5
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ČÁST II.
Údaje o pracovnících školy
1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. ped. pracovníků ZŠ, MŠ a
vychovatelů
Celkový počet pedagogických pracovníků

40

100 %

Z toho odborně kvalifik. dle z.č. 563/2004 Sb.

40

100 %

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/2016
nastoupili na školu: 0
3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/2016
nastoupili na školu: 3
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/2016 odešli
ze školy:
3
5. Nepedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ – počet: 19
6. Věkové složení pedagogů ZŠ a MŠ
Věk

Učitelé ZŠ a MŠ

do 35 let
35 – 50 let
nad 50 let
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

Muži
4
3
7
-

Ženy
3
15
14
1
33
5

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ včetně
řídících pracovníků školy
Typ kurzu, semináře
Celoroční jazykové kurzy AJ
Daltonská konference
Metodik prevence
Výchovný poradce
Prevence násilí – I. stupeň
Práce s dětmi s ADHD

Počet zúčastněných pracovníků
2
5
1 (2 x)
1 (2 x)
1
4
3

Seminář – cizí jazyk
Seminář – legislativa
Seminář – výtvarná výchova
Seminář - TV
Seminář – český jazyk
Asistent pedagoga
Seminář – prvouka, přírodověda
Práce třídního učitele
Moderní technologie ve výuce
Úprava ŠVP
Emoční inteligence
Kurz instruktora lyžování a snowbordingu
Projekt Šablony pro MŠ a ZŠ
Semináře pro MŠ
CELKEM
20

3
2 (3 x)
3
3
2
2 (2 x)
2
3
3
1
2
1
2
15
73

Pro další vzdělávání pedagogických pracovníků jsme využívali zejména nabídek
Střediska služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, popř. odloučeného pracoviště v Blansku. Dále jsme využívali
nabídek aktuálních seminářů a kurzů organizovaných vysokými školami a dalšími
akreditovanými vzdělávacími institucemi.
8. Romský asistent : Ne
Osobní asistent: Ne

ČÁST III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
1. Péče o talentované žáky
Na škole je propracován systém péče o talentované žáky a žáky zaostávající,
kteří ve většině případů trpí některou ze specifických poruch učení nebo poruch
chování. Dva žáci s poruchou chování pracovali pod vedením asistenta pedagoga
v 7. A a v 8. A. Prospěchově talentovaní žáci mají možnost po absolvování 5. a
7. ročníku odejít na víceletá gymnázia. V roce 2015/2016 odešli 3 žáci 5. ročníku na
osmileté gymnázium do Boskovic a 1 žák na šestileté gymnázium v Rájci-Jestřebí.
Dva žáci přešli na sportovní ZŠ do Brna.
Talentovaní žáci se dále uplatňují v třídních samosprávách a ve školním
parlamentu, který se na naší škole stal již tradicí a pracuje na velmi dobré úrovni.
Také mají možnost zapojit se do práce pro školní časopis Trhák, zapojují se do
řady olympiád a soutěží. Pravidlem se stala každoroční účast žáků od 1. – 9. ročníku
v Logické olympiádě.
Pro žáky 6. až 9. ročníku je zpracována nabídka volitelných předmětů, kde
mohou rozvíjet svůj talent nebo zájem např. v informatice, sportovní výchově,
jazycích, přírodovědě, ve společenském tanci apod.
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3. Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Školní rok 2015/16

Gymnázia
4 leté

Počty přijatých žáků

6

6 leté

8 leté

1

3

SOŠ
4 leté
27

SOU
3 leté
obory

Konzervatoř,
umělecká škola

10

K
0

UŠ
3

4. Počet absolventů ZŠ
Ročník
9. ročník
nižší ročník
Celkem

Počet žáků
46
4
52

2 žáci z 5. B přijati na ZŠ se sportovním zaměřením na kopanou.

ČÁST IV.
Údaje o výsledcích inspekce provedené
Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2015/2016 neproběhla na naší škole žádná kontrola z ČŠI
Jihomoravského inspektorátu.

ČÁST V.
Rozhodnutí ředitele
Rozhodnutí ředitele dle § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
Rozhodnutí ředitele
O odkladu povinné šk. docházky dle § 37
O dodatečném odložení povinné šk. docházky § 37
Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
Přijetí žáků k povinné školní docházce
Přestup žáků z jiné ZŠ

Počet Počet odvolání
5
0
0
0
43
6
42
0
17
0

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2014/2015 – 41
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2015/2016 – 37
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ČÁST VI.
Další údaje o škole
1. Účast školy ve školních soutěžích
Naše škola se účastnila téměř všech soutěží, které byly vypsány v rámci
našeho okresu. Neobsazovali jsme ty soutěže, pro které jsme neměli na škole
žáky s odpovídající úrovní vědomostí nebo nejsou vytvořeny zejména
materiální podmínky.

Vyhodnocení soutěží – 2015/2016 ZŠ a MŠ R-J
OLYMPIÁDY:
Okresní kolo – Dějepis

6. místo Anna Zvědělíková 9. B
8. místo Helena Sáňková 9. B

Okresní kolo – Anglický jazyk

4. místo Robin Maňoušek 6. B

Okresní kolo – Český jazyk

8. místo Pavla Klimková 9. A

SOUTĚŽE:
Okresní kolo:
Literární „Píši, tedy jsem“

2. místo Anna Zvědělíková poezie)
3. místo Eva Menclerová (poezie)
3. místo Pavla Klimková 9. A (próza)

Literární „Kde končí svět“

1. místo Samuela Bohušová 7. A
2. místo Martin Smatana 7. A
3. místo Magdaléna Haitová 7. B

Recitační soutěž

1. místo Jiří Nezval 6. B

Literární soutěž
„Požární ochrana očima dětí“

1. místo Daniel Kučera 7. B
2. místo Sára Hříbalová 6. A
3. místo Adam Šulc 6. C

Kategorie 9. ročník

1. místo Iveta Brabcová 9. B

Celostátní kolo:
Umělecká soutěž „Domácí mazlíčci“ 1. místo Andrea Krajíčková 9. B
Výtvarná soutěž „Mé toulky za zvěří“ 1. místo Andrea Krajíčková 9. B
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SPORTOVNÍ SOUTĚŽE:
Okresní kolo - jednotlivci:
Kunštátská laťka – skok vysoký

3. místo Magdalena Haitová 7. B

Pohár rozhlasu – atletika
hod kriketovým míčkem

1. místo Jana Menšíková 7. A

skok vysoký

3. místo Magdaléna Haitová 7. B

Okresní kolo – skupiny:
Stolní tenis – mladší žáci

3. místo – 7. B – Jan Souček, Jakub
Dovrtěl, Jaroslav Karandyszewský,
Tomáš Linkert

Šachy – starší žáci

2. místo – Ondřej Mokrý 7. A, Tomáš
Linkert 7. B, Jakub Ševčík 8. A, Tomáš
Sekanina 9. B

Pohár rozhlasu – Atletika
štafeta 4 x 60 m

1. místo - Roman Skoupý, Adam Hrubý,
Nicolas Bezděk, David Prudil

Pohár rozhlasu
Družstva – mladší žákyně

3. místo – Jana Menšíková, Magdaléna
Haitová, Patricie Augustinová, Marie
Dolívková, Alena Peroutová, Sabina
Lipovská, Jolana Nečasová

Florbal – starší žákyně

1. místo – Adéla Koutníková, Barbora
Dzapková, Veronika Musilová, Eliška
Gulová, Kateřina Trávníčková, Nikola
Novotná, Nicol Císařová, Jana Bílková,
Tereza Bosáková, Michaela Janáková,
Lenka Mokrá, Jana Toufarová, Tereza
Mikulášková

Halová kopaná

1. místo – David Prudil, Tomáš Sekanina,
Roman Skoupý, Jakub Dovrtěl, Matyáš
Kuchar, Jan Souček, Martin Nippert,
Jakub Ševčík
1. místo – Jana Menšíková, Sabina
Lipovská, Patricie Augustinová, Marie
Dolívková, Barbora Růčková, Andrea
Staňková, Nikola Součková, Samuela
Bohušová, Magdalena Haitová, Karolína
Blažková + Tamara Mikeťuková, Jolana
Juračková, Alena Peroutová, Eliška
Stejskalová, Nikola Nečasová, Natálie
Menclerová, Marie Jaššová

Florbal – mladší žákyně
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Přehazovaná – mladší žákyně

1. místo – Jana Menšíková, Sabina
Lipovská, Patricie Augustinová, Marie
Dolívková, Barbora Růčková, Andrea
Staňková, Nikola Součková, Samuela
Bohušová, Magdalena Haitová, Karolína
Blažková + Denisa Daňková, Denisa
Kuběnová

Vybíjená – mladší žákyně

2. místo – Jana Menšíková, Sabina
Lipovská, Patricie Augustinová, Marie
Dolívková, Barbora Růčková, Andrea
Staňková, Nikola Součková, Samuela
Bohušová, Magdalena Haitová, Karolína
Blažková + Monika Manová, Ilyanka
Tsenovská

Krajské kolo - skupiny:
Florbal st. žákyně
Podivín – 4. místo
Slavkov – 6. místo

Adéla Koutníková, Barbora Dzapková,
Veronika Musilová, Eliška Gulová,
Kateřina Trávníčková, Nikola Novotná,
Nicol Císařová, Jana Bílková, Tereza
Bosáková, Michaela Janáková, Lenka
Mokrá, Jana Toufarová, Tereza
Mikulášková, Eva Menclerová, Lucie
Štrajtová, Adéla Mikulášková

Florbal ml. žákyně
Podivín – 4. místo
Pohořelice – 6. místo

Jana Menšíková, Sabina Lipovská,
Patricie Augustinová, Marie Dolívková,
Barbora Růčková, Andrea Staňková,
Nikola Součková, Samuela Bohušová,
Magdalena Haitová, Karolína Blažková
+ Tamara Mikeťuková, Jolana Juračková,
Alena Peroutová, Eliška Stejskalová,
Nikola Nečasová, Natálie Menclerová,
Marie Jaššová

Halová kopaná

3. místo - David Prudil, Tomáš Sekanina,
Roman Skoupý, Jakub Dovrtěl, Matyáš
Kuchar, Jan Souček, Martin Nipert, Jakub
Ševčík

VÝJIMEČNÍ SPORTOVCI:
Aerobic – celostátní kolo – 3. místo Laura Fleková, Anita Beljaški, Simona
Odehnalová, Adéla Mikulášková, Kateřina
Trávníčková, Denisa Stloukalová, Denisa
Kuběnová, Denisa Daňková, Veronika
Vágnerová
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Okresní kolo v atletice - Pohár krále Jiřího z Kunštátu
MATĚJ HRUŠKA
1. místo – běh na 50 m
1. místo – skok daleký
1. místo – běh na 400 m
1. místo - čtyřboj
NEJLEPŠÍ SPORTOVCI ROKU: DAVID PRUDIL A JANA MENŠÍKOVÁ

2. Lyžařský a vodácký výcvik
Ve školním roce 2015/2016 se žáci naší školy zúčastnili lyžařského
výcvikového kurzu na chatě Eva v Deštném v Orlických horách. Lyžařské
výcvikové kurzy (LVK) jsou určeny žákům 6., 7. a 8. ročníku se zájmem o lyžování.
V letošním školním roce proběhly dva kurzy v měsíci únoru od 6. 2. do 20. 2. 2016
a zúčastnilo se jich 55 žáků. Cílem těchto lyžařských kurzů je seznámit žáky se
základy lyžování po teoretické i praktické stránce, naučit je bezpečné jízdě na
lyžích, ukázat jim nejmodernější lyžařské styly – carving, zvládnout jízdu na
vlecích, naučit je ohleduplnosti a pozornosti na sjezdovkách. V rámci LVK
probíhají odborné přednášky vedené instruktory a členy Horské služby. Večerní
programy jsou doplněny společenskými hrami a promítáním instruktážních filmů.
Všechna družstva pracovala velmi dobře a výcvik můžeme hodnotit
podle dosažených dovedností pozitivně. Především začátečníci rychle zvládli
techniku lyžování a sjížděli středně těžké sjezdovky.
V průběhu obou kurzů nedošlo k vážnému zranění žádného z žáků,
drobná poranění byla ošetřena zdravotnicí kurzu.
Vodáckého kurzu spojeného s cykloturistikou se v letošním školním
roce zúčastnilo 21 žáků z 9. ročníku. Ubytování bylo zajištěno v tábořišti
Majdaléna na řece Lužnici, doprava autobusem byla organizována ve
spolupráci s vodáckým oddílem v Rájci-Jestřebí, který nám zapůjčil i lodě a
přívěs za autobus. Během pětidenního pobytu byli žáci rozděleni do dvou
skupin, které se střídaly ve výcviku jízdy na lodích a cykloturistice. Výcvik
probíhal pod vedením zkušených instruktorů jak na kanoích, tak na kolech. Na
lodích se sjíždí dva 15 km úseky a na kolech absolvují žáci dvě trasy 30 – 50 km
dlouhé. Během kurzu nedošlo k žádnému úrazu ani k onemocnění žáků. Ve
středu se žáci podívali do Českého Krumlova, kde navštívili známý zámek. Žáci
si odnesli praktické zkušenosti z přípravy jídel, úklidu, táboření a spoustu
neobyčejných zážitků. Velmi kladně můžeme hodnotit přístup žáků k plnění si
svých povinností při přípravě stravy pro ostatní a kulturní program při
večerních táborácích.

3. Spolupráce školy s dalšími subjekty
Škola každým rokem úzce spolupracuje s Městským úřadem v RájciJestřebí. Podílí se na řadě vystoupení a veřejném životě v obci. Některé akce
pořádá škola společně s Městskou knihovnou nebo s rájeckými sportovními
oddíly. Společně s odborem kultury zajišťujeme vítání občánků, oslavy Dne
matek, vánoční vystoupení a další příležitostné akce. O těchto akcích, ale i
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jiných aktivitách školy pravidelně informujeme občany města ve Zpravodaji a
průběžně přispíváme svými články do regionálního tisku.
Na poli sportovním se rozvíjí spolupráce se sportovními oddíly – Fotbalový
klub Rájec-Jestřebí, Sportovní klub Jestřebí, Vodácký oddíl Rájec-Jestřebí,
centrum Motýlek a Relax klub Rájec-Jestřebí. Vypomáháme si při zapůjčování
sportovišť, organizování různých sportovních, ale i společenských akcích (plesy).
Již řadu let dobře funguje spolupráce se spádovými školami v Ráječku,
Doubravici a nově se školou v Bořitově. Každoročně zpracováváme a plníme
plán společných akcí, které se již staly nedílnou součástí plánu jednotlivých
škol. Velmi úspěšná je olympiáda žáků 4. a 5. ročníků v atletice a florbalu o
Pohár ředitele ZŠ. V letošním roce se stala vítězem naše škola.
Dále spolupracujeme s daltonskými školami v ČR, pravidelně se
účastníme valných shromáždění České daltonské asociace, Daltonské
konference a odborných seminářů v měsíci květnu.
Dlouholetá a dobře fungující je spolupráce se Sdružením rodičů při ZŠ a
MŠ Rájec-Jestřebí. Tato organizace finančně vypomáhá škole při úhradě
dopravy na lyžařské výcvikové kurzy, finančně přispívá na dopravu do divadel
v Brně pro žáky I. a II. stupně a podílí se na zajištění oslav Dne dětí a Mikuláše.
Pravidelně společně organizujeme společenský ples.
Stále více se prohlubuje spolupráce pedagogicko-psychologických
poraden v Blansku a Boskovicích s naším školním poradenským pracovištěm.
Naši školu má na starosti garantka Mgr. Švancarová z PPP Blansko, která nás
pravidelně navštěvuje a metodicky nám pomáhá.

4. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti
Škola se snaží informovat pravidelně občany města o důležitých
aktivitách a životě školy formou pravidelných příspěvků do Zpravodaje města
Rájec-Jestřebí a dále pak na nástěnce městského úřadu. Rodiče žáků naší školy
mají možnost se ze stránek školního časopisu Trhák dozvědět zajímavosti z dění
ve škole, prohlédnout si obrázky malované žáky školy, popř. začíst se do básniček,
které se pravidelně ve školním časopise objevují. Informovanost o naší škole jsme
rozšířili i na regionální tisk, kam se snažíme zasílat zajímavé články o význačných
akcích pořádaných pedagogy a žáky naší školy.
Velmi dobrá je spolupráce se zřizovatelem školy, městem Rájec-Jestřebí,
zastoupeným pracovníky městského úřadu.
Úspěšně se rozvíjí spolupráce s městskou knihovnou při organizování
různých besed, literárních soutěží a pořádání výstav prací žáků naší školy.
Vydařenou akcí je tradičně pasování žáků 1. ročníku na Rytíře mluveného
slova. Všem prvňáčkům se akce líbila a odcházeli z městské knihovny spokojeni.
Velmi povedenou akcí byl Vánoční jarmark, jehož výtěžek byl věnován
adopci na dálku pro děvče Dareen z Afriky. Zbytek výtěžku sloužil k financování
projektu Školní zahrady. Vánoční jarmark jsme uskutečnili letos posedmé a opět
se setkal s velkým zájmem rodičů i občanů Rájce-Jestřebí. Proběhl již podruhé
v budově ZŠ v prostorách učeben a na chodbách školy. Přípravy na jarmark, který
jsme pojali jako celoškolní projekt, začaly už v polovině listopadu nácvikem
kulturního programu a také zhotovením výrobků k prodeji. Žáci si dle zájmu
vybrali z rozličných aktivit, někteří zpívali, tančili, recitovali a všichni vyráběli
výrobky k prodeji. Vánoční jarmark se konal 3. 12. 2015 a podle vyjádření všech
přítomných byl velmi úspěšný.
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Na závěr školní docházky a ukončení základního vzdělání jsme již tradičně
pro žáky 9. ročníků uspořádali slavnostní rozloučení se základní školou, v rámci
kterého starostka města Mgr. Romana Synakieviczová předala CENU STAROSTY
MĚSTA RÁJCE-JESTŘEBÍ pro nejlepšího absolventa školy – Pavle Klimkové,
žákyni z 9. A třídy a Anně Zvědělíkové z 9. B třídy.

5. Spolupráce školy s vysokými a středními školami
S vysokými školami spolupracujeme v oblasti zajišťování krátkodobých
i souvislých praxí studentů. V letošním školním roce u nás vykonávali praxi dva
studenti PF MU Brno na základní škole.
Se středními školami jsme spolupracovali v zajišťování praxe jejich žáků, ta
se odvíjí podle zájmu těchto škol a samotných žáků. Vždy dáváme přednost našim
absolventům. V tomto roce měli celoroční praxi ve školní kuchyni tři žákyně a jeden
žák ze Střední školy technické a gastronomické Blansko, obor kuchař a číšník,
jeden student Střední pedagogické školy Boskovice pak absolvoval praxi ve
školní družině.
V další spolupráci jsme navazovali na předchozí projektové aktivity se
školou TEGA Blansko a VOŠ a SŠ Boskovice. Naši žáci se účastnili aktivit
organizovaných těmito školami v jejich nových odborných učebnách.

6. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů
V předcházejícím školním roce jsme zrealizovali projekt Modernizace
odborných učeben na ZŠ Rájec-Jestřebí financovaný z operačního programu ROP
NUTS II Jihovýchod.
Zmodernizované učebny fyziky, výtvarné výchovy
s keramickou dílnou, školní dílny a počítačovou učebnu jsme využívali pro výuku,
uzavřeli jsme první rok udržitelnosti projektu.
V červnu 2014 jsme se přihlásili k projektu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory
1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, spíše známé jako Výzva 56. Z této výzvy
jsme si vybrali šablony aktivit zahraniční kurz pro učitele a zahraniční jazykově
vzdělávací pobyt pro žáky. Celkové náklady projektu činily 340.379,- Kč, projekt
jsme zrealizovali v měsících září – prosinec 2015. Kurz pro učitele absolvovala
Mgr. Iva Müllerová, jazykový vzdělávací pobyt jsme uskutečnili ve dvou skupinách
– 12 žáků ze 7. a 8. ročníků pod vedením Mgr. Martiny Šebkové a Mgr. Blanky
Nezvalové v Londýně a Oxfordu a 21 žáků z 9. ročníku pod vedením Mgr. Ivy
Müllerové a Vlasty Staňkové v Londýně a Portsmouthu.
V měsíci srpnu potom MŠMT vyhlásilo obdobný projekt pod názvem Rozvoj
technických dovedností žáků základní školy – Výzva 57. Naše škola se přihlásila
do šablony 1 – Vybavení školních dílen (204.112,- Kč) a šablony 2 – Rozvoj
profesních dovedností učitelů (8.369,- Kč), také tyto šablony jsme uskutečnili od
září do prosince roku 2015.
V březnu jsme se jako jedna z mála škol na okrese zapojili do Projektu na
poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou – obědy zdarma
měli 3 žáci ZŠ a jedno dítě v MŠ. V letošním školním roce budeme v tomto
projektu pokračovat.
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7. Spolupráce s odborovou organizací
Na škole pracuje základní organizace ČMOS pracovníků ve školství v počtu
22 členů. Předseda odborové organizace paní Vlasta Staňková je členem
rozšířeného vedení a má možnost se jedenkrát měsíčně zúčastňovat jednání tohoto
orgánu. V rámci kolektivního vyjednávání konzultuje ředitel školy s předsedou
odborové organizace obsah kolektivní smlouvy a na základě připomínek odborů
provádí eventuální změny. Škola s odborovou organizací v průběhu školního roku
organizovala sportovní akce, divadelní představení a poznávací zájezd.

8. Projekt „Školní poradenské pracoviště“
Školní poradenské pracoviště na ZŠ pracuje od školního roku 2004/5. Ve
školním roce 2015/16 pracovalo ve složení výchovný poradce, metodik prevence,
asistent pedagoga a logoped. Zabývá se výchovnými a vzdělávacími problémy
žáků na ZŠ, spolupracuje s třídními učiteli, vedením ZŠ, připravuje celoškolní
akce, spolupracuje se školními poradenskými zařízeními.

9. Péče o zaostávající, problémové a nadané žáky
Jedná se o žáky se specifickými poruchami učení (SPU) různého typu,
poruchy chování, problémy se vzděláváním, žáky, vzdělávající se dle individuálního vzdělávacího programu (IVP) a plánů pedagogické podpory. Těmto žákům
je věnována péče na I. stupni i na II. stupni ZŠ. Žáci s SPU jsou vytypováváni na
konci 1. ročníku a na začátku 2. ročníku. V roce 2015/2016 bylo na ZŠ 62 žáků
s SPU, z toho na I. stupni bylo 27 žáků a na II. stupni 35 žáků.
V mateřské škole v Rájci pracovalo podle „Individuálního vzdělávacího
plánu“ jedno dítě pod dohledem asistenta pedagoga.
Žáci se speciální vzdělávací potřebou:
Na I. stupni 4 žáci s vývojovou poruchou učení a 2 žáci s vývojovou poruchou
chování – pod vedením AP. Na II. stupni 2 žáci s vývojovou poruchou chování, z toho
1 žák pod vedením asistenta pedagoga a 2 žáci vývojovou poruchou učení. V MŠ
pracovalo jedno dítě s autismem pod vedením asistenta pedagoga.
Práci s problematickými žáky se již jedenáctým rokem věnovalo Školní
poradenské pracoviště ve složení: výchovný poradce, metodik prevence a
asistent pedagoga. Ve spolupráci s třídními učiteli a vedením ZŠ byly řešeny
tyto problémy:
sociálně-patologické jevy, šikana, záškoláctví, agresivní chování, zanedbávání
dítěte, problémy se vzděláváním, překonávání problémových situací, problémy
výchovné.

10. Výchova k volbě povolání
Výchova k volbě povolání probíhala ve školním roce 2015/2016 v předmětu
pracovní činnosti. Na výuce se podíleli učitelé Mgr. J. Dobešová a Mgr. J. Cvetlerová.
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8. A

PČ

26
Práce s profesními informace
Sebepoznání
Možnosti absolventa ZŠ
Svět práce
Plánování, orientace v důležitých
profesních informacích
Rovnost příležitostí na trhu práce
Svět práce a dospělosti
Rozhodování

Tématické
okruhy

Třídy

9. A
36
Plánování
Rozhodování

9. B
36

Možnosti absolventa zákl. školy
Orientace v důležitých
profesních informacích
Rovnost příležitostí na trhu práce
Svět práce a dospělosti

11. Vyhodnocení činností školního speciálního pedagoga
Ve školním roce 2015/2016 byla činnost školního speciálního pedagoga
pozastavena.

12. Hodnocení minimálního preventivního programu
MPP vycházel z předpisů stanovených MŠMT (vyhlášky a metodické pokyny)
Hlavní cíle pro školní rok 2015/2016 byly:
- Vést děti k mimoškolním aktivitám
- Tvorba třídních pravidel
- Včasné rozpoznání a řešení problémových situací
- Bezpečně v kyberprostoru
- Snaha o jednotný přístup vyučujících v jednání s žáky
- Vštěpování základů slušného chování
- Úzká spolupráce ŠPP s TU a vedením školy
- Seznámit žáky s riziky sociálně patologických jevů
- Nebezpečí anorexie, bulimie a přejídání
Aktivity v rámci MPP:
- Bezpečnost silničního provozu
- Bezpečně v kyberprostoru
- Nemoc zvaná šikana
- Hrozba bulimie a anorexie
- Vzájemné vztahy a slušné chování
- Beseda s kurátorem
- Návštěva Okresního soudu
- Besedy v kině: Drogová kriminalita a my
Jak vyhrát boj s prokrastinací
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Projekty v rámci MPP:
- Výjezdy žáků 6. tříd
- Peer program
- Projekt UNPLUGGED (8. ročník)
- Den zdraví
- Protikuřácký řetěz
S kým jsme spolupracovali:
- PPP Blansko
- Policie ČR
- OSPOD Blansko
- Elim Letovice
- Záchranná služba Blansko
- PVC Blansko
- Agentura Tramtadadá
- Mgr. Renata Ježková (SVP Brno)
Šetřené případy:
šikanování – 9 případů
záškoláctví – 4 případy
neplnění školních povinností – 19 případů
závažné porušení školního řádu – 17 případů

13. Činnost mateřské školy v Rájci
Naše mateřská škola pracuje podle nového ŠVP s názvem: „Krůček po krůčku
od človíčka k potůčku‘‘.
ŠVP je rozdělen do 5 integrovaných bloků s názvy:
 Já, človíček maličký, rozplétám si cestičky
 Já, človíček zvídavý, technika mě pobaví
 Pod modrou oblohou, žiji s přírodou
 Jestli chci být fit, musím zdravě žít
 Chci se bavit, hrát i slavit
Cílem předškolního vzdělávání našeho ŠVP je dítě zdravé, zdravě sebevědomé,
správně připravené pro život, které umí vyjádřit a zdůraznit svoje názory a žít
v lidském společenství ve vzájemném porozumění.
K tomuto cíli chceme dojít vytvořením podmínek školy, kde jsou děti
seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupince tak, aby se ve třídách
vytvořil dobrý kolektiv.
Ve všech aktivitách uplatňujeme daltonské prvky - zodpovědnost, samostatnost,
spolupráce. Všechny činnosti si děti zaznamenávají na tabuli ikonami.
Při vytváření ŠVP jsme vycházeli podmínek života v našem městě, z možností,
které naše okolí, příroda a její rozmanitosti nabízí. Chceme, aby děti objevovaly
,,krůček po krůčku‘‘ vše, co život přináší.
Veškeré dění je zaměřeno na kladné vztahy dětí k přírodě a životnímu prostředí.
Rodiče s dětmi se také zapojili do sběru hliníku, pomerančové a citrónové kůry
a za peníze z prodeje byly dětem do tříd zakoupeny nové hračky.
Mateřská škola byla vybavena novým nábytkem ( lehátka, dětská kuchyňka,
sedací souprava, učitelské stoly, koberec do třídy Sluníčka), novým povlečením
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a ručníky pro děti. Na jaře 2016 byly na zahradě MŠ vytvořeny zahrádky , kde si
děti z každé třídy zasadily bylinky a zeleninu a pečlivě se o ně staraly. Vše, co si
děti zasadily, mohly na konci školního roku i po prázdninách ochutnat.
Konec školního roku byl ve znamení oslav k 30. výročí otevření naší mateřské
školy. MŠ navštívili bývali zaměstnanci školy a také zástupci Městského úřadu
v Rájci –Jestřebí. Mohli si prohlédnout budovu školy a její okolí a čekalo je také
občerstvení a fotoprojekce. Pro rodiče a děti bylo připraveno slavnostní odpoledne na školní zahradě plné zábavy a soutěžení při cestě pohádkovým lesem,
taneční vystoupení dětí, občerstvení a odměny. Nechyběla ani přítomnost hasičů,
kteří v horkém letním dni osvěžili děti i rodiče.
Další akce v jednotlivých měsících jsou uvedeny níže a fotografie ze všech akcí
MŠ je možné shlédnout na webových stránkách školy.
ZÁŘÍ:

Zahájení školního roku 2015/2016
Bezpečně do školky – zaměření na pravidla silničního provozu
cestou do MŠ
Kde to jsem? – seznamování nových dětí s prostředím MŠ
Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí a informační schůzka pro
všechny rodiče
ŘÍJEN:
Drakiáda – výroba vlastních dráčků a pouštění na školní zahradě
Máme rádi ovoce a zeleninu – barevné ovocné a zeleninové dny
v MŠ, poznávání barev, druhů, chutí a vůní
Kouzelnické představení v MŠ
LISTOPAD: Podzimní kouzlení – výzdoba chodby z výrobků z přírodnin a dýní rodiče a děti
Podzimní pohádka – Jak pejsek s kočičkou pouštěli draka – divadlo
Úsměv v MŠ
Vodnická pohádka – divadlo v rájecké Sokolovně
Den s plyšovým mazlíčkem v MŠ
PROSINEC: Nastává čas adventní – výzdoba třídy a chodby MŠ, udržování
tradic, zvyků, vánoční symboly, zdobení vánočního stromečku
Hvězdička betlémská - návštěva divadelního představení v blanenském kině
My se čertů nebojíme – nadílka v MŠ
Příprava a pečení vánočního cukroví, zdobení perníčků s rodiči
Přišel k nám Ježíšek – vánoční překvapení pod stromečkem pro děti
Radujme se, veselme se – vánoční posezení s rodiči, vystoupení dětí
LEDEN:
Sněhové kouzlení – hrátky se sněhem (dle počasí)
Co už umí naši kamarádi – návštěva 1. třídy ZŠ – předškoláci
Beseda s pracovníkem PPP – Školní zralost – pro rodiče předškoláků
Zimní radovánky – divadlo Úsměv v MŠ
ÚNOR:
Brzy budu školák – zápis dětí do MŠ
Haló, pane karnevale… masopustní veselí v MŠ
Tamtam Afrika – hudební pořad v MŠ
Poznáš pohádku? – soutěž ve skládání pohádkových puzzlat
BŘEZEN: Zimo, zimo, táhni pryč – vynášení Moreny k řece Svitavě, loučení
se zimou (spoluúčast dětí z 1. tříd ZŠ a rodičů)
Hody, hody doprovody – velikonoční výzdoba, zvyky, tradice, tvoření
Jarní tvoření – vyrábění dětí a rodičů na téma jaro a velikonoce,
výzdoba MŠ
Krakonošovo jaro – divadlo Úsměv v MŠ
15

DUBEN:

KVĚTEN:
ČERVEN:

Malý Šikulka – ukaž, co tě baví, co děláš rád – hledání talentů
Hastrmanská pohádka – divadlo Úsměv v MŠ
Ať se vám u nás líbí! – kreslení na chodník před MŠ, úklid v okolí
MŠ (Den Země), úprava zahrádek, sázení
Zápis dětí do MŠ
Mámě pro radost – oslava Dne matek v MŠ, vystoupení dětí
Jedeme na výlet! – cíl bude upřesněn
Miskohraní – netradiční hudební nástroje v MŠ
Máme svátek – oslava Dne dětí – návštěva restaurace Kopeček –
zmrzlinový pohár
Školní olympiáda – předškoláci, hledání pokladu – malé děti,
překonávání překážek, plnění úkolů na školní zahradě
Krakonošovy bylinky – divadlo Úsměv v MŠ a slavnostní rozloučení
s předškoláky
Galerie na terase – výstava výtvarných prací dětí
Oslavy k 30.výročí otevření mateřské školy

Další akce, divadelní a filmová představení dle aktuální nabídky v průběhu školního
roku.
V měsících únor – květen – plavecký výcvik Blansko, návštěvy besed pro předškoláky v knihovně.
Ve spolupráci s Centrem Motýlek probíhaly v odpoledních hodinách v MŠ pro
přihlášené děti tyto zájmové činnosti:
angličtina, logopedie a taneční kroužek Rájíček.

14. Činnost mateřské školy v Jestřebí
V MŠ v Jestřebí jsme pracovali s dětmi převážně formou prožitkového učení a ve
skupinkách. Snahou bylo vést děti ke spolupráci, zodpovědnosti a samostatnosti.
Na začátku každé tematické části jsme si s dětmi společně vytvořili tzv.
myšlenkovou mapu. Při činnosti s dětmi jsme vycházeli z možností, které nám
nabízí život v naší obci, příroda kolem nás, návštěvy a výlety do okolí, které jsme
museli přizpůsobit nejmladším dětem. Převažovalo vytváření a upevňování
kladných vztahů dětí mezi sebou, k přírodě a k životnímu prostředí. Veškeré
činnosti si děti zaznamenávaly pomocí daných symbolů na tabuli.
Během školního roku se nejstarší děti účastnily plaveckého výcviku v blanenských lázních. Jedenkrát za týden se děti učily anglickému jazyku a jedenkrát
měsíčně na besedě s knihovnicí se děti seznamovaly s knihou, jak vzniká,
dětskou literaturou a jak s knihou zacházet .
Osvědčily se nám dny, kdy si děti zkoušely připravit pomazánku, jablka na křížaly,
těsto na cukroví, perníčky, pečené brambory, ovocné a zeleninové "hody", čaj
z vypěstovaných bylinek. Za pomoci rodičů jsme nasbírali několik kilogramů
víček, pomerančové kůry a hliníku.
Po celý rok jsme se zúčastnili mnoha akcí jak přímo v MŠ, tak i mimo.
Září
- Zahájení školního roku, uvítání dětí, bezpečnost (v MŠ i mimo budovu)
Babička Chrota vypráví, představení s nezvyklými hudebními nástroji
Říjen - Drakiáda
Podzimní tvoření s rodiči a dětmi (Podzimníčci)
Představení Liška Bystrouška
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Listopad - Kouzlení z listí
Prosinec - Adventní výzdoba třídy, zdobení stromečku, tradice, zvyky
Sraz čertů a čertíků v MŠ
Mikulášská nadílka
Příprava těsta a pečení vánočního cukroví
Hudební představemí Mgr. Vojkůvky - Vánoce pro radost
Posezení u stromečku s rodiči, vánoční dílnička (zdobení keramiky),
vystoupení dětí
Návštěva vánoční kapličky v Jestřebí
Leden - Vystoupení kouzelníka
Návštěva v ZŠ u prvňáčků
Představení v Boskovicích - hudební pohádka
Únor
- Karneval v MŠ
Představení Medouškova divadélka
Zápis dětí do první třídy - Bude ze mě školák
Březen - Vynášení Moreny, vítání jara
Velikonoční zdobení kraslic (za účasti maminky) a pletení pomlázky
(spolupráce s tatínky)
Duben - Veselé pohádky s kamarády - v Boskovicích
Divadlo Úsměv v MŠ - Hastrmanská pohádka
Den Země - sázení keříků na školní zahradě
Zápis dětí do MŠ
Květen - Besídka pro maminku - vystoupení dětí
Rosický zámek byl cíl našeho výletu
Červen - Koťátkový den - MDD
Sportovní olympiáda na školní zahradě
Rozloučení s předškoláky
V letošním školním roce jsme dostali nový nábytek do jídelny, na školní
zahradě máme nové pískoviště.

ČÁST VIII.
Poradenské služby v základní škole
1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)
a) počty
fyz.počet kvalifikace, specializace
výchovný poradce
1
TV, OV, odborné kurzy,
Kvalifikační studium
výchovného poradenství
školní metodik prevence
1
ČJ, OV, odborné kurzy
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dosažené vzdělání
VŠ
VŠ

asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga
školní logoped

úvazek
1
0,63
0,50

kvalifikace, specializace
II. stupeň
vychovatelství
speciální pedagogika
I. stupeň

dosažené vzdělání
VŠ
SŠ
VŠ
VŠ

b) věková struktura
výchovný poradce
školní metodik prevence
školní logoped
asistent pedagoga
asistent pedagoga
asistent pedagoga

do 35 let 35 – 50 let 50 let – důch. věk / z toho důchodci
1
1
1
1
1
1

c) další vzdělávání poradenských pracovníků
Výchovný poradce:
- osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání – výchovné
poradenství
- absolvování kurzu Příprava ke konkurzu do zaměstnání – PC Brno
- absolvování kurzu Intraskupinové násilí – metodika prevence šikanování –
AZ HELP Praha
- osvědčení o absolvování Vzdělávacího programu pro VP poskytující služby
žákům se zdravotním postižením
- semináře DVPP
Školní metodik prevence:
- absolvování kurzu Efektivní psychoterapeutické techniky v oblasti drog
- absolvování kurzu Ochrana lidských práv
- tříleté studium prevence sociálně-patologických jevů 2010 – 2012
- semináře DVPP
Školní logoped:
- pregraduální studium logopedie a speciální pedagogiky
- semináře DVPP
Asistent pedagoga ZŠ:
- akreditované Studium pro asistenta pedagoga
- semináře DVPP
Asistent pedagoga ZŠ:
- maturitní zkouška z pedagogiky a psychologie
Asistent pedagoga ZŠ:
- státní zkouška z pedagogiky a uč. psychologie
- seminář Poruchy autistického spektra u dětí předškolního věku
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2. Individuální integrace
Typ postižení
Vývojové poruchy chování
Vývojové poruchy učení

Ročník
MŠ, 2., 4., 6. a 7.
3., 4., 5. a 6.

Počet žáků
5
6

ČÁST IX.
Zhodnocení a závěr
Vzdělávání v letošním školním roce probíhalo podle vlastního
vzdělávacího programu „Daltonská škola pro život“ a jeho dodatkem č. 2,
který reaguje na změny v RVP a zejména rozšiřuje vzdělávání žáků se
zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním a vzdělávání žáků se
sociálním znevýhodněním. Náš vzdělávací program je zaměřen na projektové
vyučování a výuku podle daltonského plánu v 1. – 5. ročníku. Tento školní rok
proběhly tři celoškolní projekty – Vánoční jarmark, Den zdraví a projektový
týden 9. ročníků.
Již tradičně se naše škola zúčastňuje celé řady olympiád a soutěží, ve
kterých naši žáci dosahují velmi pěkných umístění, o čemž svědčí výčet
úspěchů uvedených v bodě 2, části VI. Za přípravu žáků a vzornou reprezentaci
školy je třeba poděkovat učitelům, kteří zvýšenou iniciativou a přes odchod
nejnadanějších žáků na osmiletá gymnázia v Blansku a Boskovicích a šestileté
gymnázium v Rájci-Jestřebí, jsou schopni průběžně s žáky dosahovat výborných
úspěchů.
V minulých letech jsme zrealizovali projekt „Modernizace odborných
učeben na ZŠ Rájec-Jestřebí“ V tomto školním roce jsme v rámci udržitelnosti
projektu využívali pořízené vybavení pro výuku. Během září – prosince jsme
také zdárně uzavřeli projekty v rámci výzev 56 a 57 OPVK. Zorganizovali jsme
a absolvovali vzdělávací pobyt do Anglie pro 33 žáků ze 7. – 9. ročníku. Akce
byla velmi zdařilá, žáci měli možnost rozvíjet svoje jazykové dovednosti a
poznat kulturu a přírodní zajímavosti části Anglie. V rámci výzvy 57 - Rozvoj
technických dovedností žáků základní školy – 16 žáků vyrábělo ve školních
dílnách výrobky na základě zpracovaného technického výkresu, ke zhlédnutí
byly vystaveny ve vestibulu školy.
V personální oblasti jsme řešili dlouhodobý zástup za vedoucího školního
stravování a pomocnou kuchařku, učitelku MŠ na mateřské dovolené, za ně jsme
přijali nové pracovnice. Zástup byl i za dlouhodobě nemocnou učitelku a
uklízečku ZŠ. Na začátku školního roku jsme do nově otevřeného oddělení ŠD
přijali novou vychovatelku. V únoru k nám přešel žák z blanenské školy současně
s asistentkou pedagoga, v březnu rozvázala prac. poměr jedna kuchařka a jedna
učitelka MŠ. Ke konci června odešla jedna učitelka ZŠ v důchodu, jedna učitelka
ZŠ rozvázala prac. poměr, v srpnu jsme přijali kuchařku a dvě učitelky na
I. stupeň. Do důchodu odešel dlouholetý ředitel školy Mgr. Jaroslav Brázda a na
jeho místo nastoupil nově jmenovaný ředitel Mgr. Jiří Koumar.
Spolupráce se zřizovatelem Základní školy a mateřské školy RájecJestřebí, okres Blansko, byla opět na velmi dobré úrovni. Největší investiční
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akcí byla rekonstrukce kotelny MŠ v Rájci, náklady na tuto investici byly ve
výši 811.387,30 Kč.
Při hodnocení školní roku 2015/2016 mohu konstatovat, že hlavní úkoly
ve všech oblastech činnosti školy se nám podařilo splnit, za což patří
poděkování všem pedagogickým pracovníkům, provozním a správním
zaměstnancům školy.

V Rájci-Jestřebí 10. 10. 2016

……………………………………..
podpis a razítko ředitele školy
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