VÝROČNÍ ZPRÁVA
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

1. Základní údaje o škole
Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka
Drásov, příspěvková organizace

Název školy, adresa

Drásov 167, 664 24 Drásov
Zřizovatel školy

Městys Drásov

Druhy a typy škol a školských zařízení

základní škola, mateřská škola, školní družina,
školní jídelna, školní jídelna - výdejna

Telefon/fax

549424194, 774 230 415

email

reditelka@zstgmdrasov.cz

www stránky

www.zstgmdrasov.cz

2. Personální obsazení, údaje o pracovnících
V základní škole pracovalo ve školním roce 2019/2020 49 pedagogických pracovníků,
z toho 5 speciálních pedagožek, 1 školní psycholog, 2 logopedové, 14 asistentů pedagoga, 7
vychovatelek školní družiny,
7správních zaměstnanců, 6 pracovnic školní kuchyně.
Na škole působí výchovný a kariérový poradce, metodik prevence, metodik
informačních technologií, koordinátor ŠVP, koordinátor EVVO, speciální pedagog a školní
psycholog.

2. 1.

Vedení školy

Jméno a příjmení

Funkce

Telefon

Mgr. Kateřina Vaverová

ředitelka školy

774 230 415

Bc.et Mgr. Martina Špačková zástupkyně ředitelky

602 429 310

Bc. Lenka Ondříšková

vedoucí školní družiny

774 230 412

Marie Tinková

vedoucí školní jídelny

774 230 417

Mgr. Lucie Mácová

výchovná poradkyně

549 424 194/ kl. 16

Mg. Světlana Valentová

metodik prevence

549 424 194/ kl. 15
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2. 2.

Třídní učitelé

I. stupeň - 10 tříd

II. stupeň - 7 tříd

I.A

Mgr. Lucie Holubová

VI.A

Mgr. Leona Jarošová

I.B

Mgr. Irena Baxantová

VI.B

Mgr. Hana Holasová

II.A

Mgr. Eva Zachariášová

VI.C

Mgr. Kamila Hruškovská

II.B

Mgr. Petra Francová

VII.A

Mgr. Hana Kováčiková

III. A

Mgr. Hana Bednářová

VII.B

Mgr. Jana Kopalová/
Mgr. Michal Koudela

III. B

Mgr. Veronika Kadlecová

VIII.A

Ing. Jana Homolková

IV. A

Mgr. Hana Pavlíková

VIII.B

Mgr. Světlana Valentová

IV. B

PhDr. Bohumila Fillová

IX.

Mgr. Milena Gébová

V. A

Mgr. Gabriela Urbánková

V.B

Mgr. Soňa Korčáková

2. 3.

Netřídní učitelé

Mgr. Marcela Vlková
Mgr. Jiří Klíč
Mgr. Lucie Mácová
PhDr. Hana Kučerová
Mgr. Sylva Pekárková
Mgr. Kateřina Večeřová
Mgr. Jitka Smékalová
Omar Jake Sadiq

2. 4.

Asistentky pedagoga

Martina Čoupková
Mgr. Jana Helánová
Miroslava Mičková
Miroslava Stará
Michaela Srbová
Mgr. Hana Straková
Eva Dvořáková
Kristýna Prokešová
Veronika Matúšů
Tereza Mecerodová
Ing. Jana Večeřová
Romana Čechová
Ilona Krytinářová
Lucie Skoupá, DiS.
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2. 5.

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Lucie Mácová - výchovný poradce pro 2. stupeň, kariérový poradce, vedoucí ŠPP
Mgr. Světlana Valentová - metodik prevence
Mgr. Milena Gébová - školní speciální pedagog- logoped
Mgr. Kateřina Večeřová - školní speciální pedagog
PhDr. Hana Kučerová - školní speciální pedagog
Mgr. Soňa Bajerová - školní psycholog
Mgr. Petra Francová - speciální pedagog (screening potenciálních nezralostí v 1.ročníku)
Mgr. Eva Zachariášová - speciálně pedagogická specializace (mimořádně nadaní)

2. 6.

Vychovatelky ŠD:

Bc. Lenka Ondříšková - vedoucí vychovatelka
Michaela Srbová
Miroslava Stará
Mgr. Klára Bartoníková
Renata Malá
Lucie Skoupá, DiS.

3. Zvolený vzdělávací program
Název zvoleného
Číslo jednací
vzdělávacího programu
Škola otevřené
č.j. 482/13
komunikace

V ročníku
1. – 9.

4. Charakteristika školy
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, příspěvková organizace je plně
organizovaná škola, která nabízí základní vzdělávání pro žáky z městyse Drásov a jeho okolí.
Do školy dojíždí žáci z Malhostovic, Nuzířova, Všechovic, Skaličky, Čebína, ale přijíždí i děti
ze Sentic, Tišnova a Brna.

4. 1.

Kapacita, technické a provozní vybavení

Kapacita školy je celkem 418 žáků. Ve školním roce 2019/2020 ji k 30.9. navštěvovalo
400 žáků. Na prvním byli v deseti třídách vzděláváni 233 žáci a na druhém stupni 167 žáků v
osmi třídách. Maximální kapacita školy byla tedy téměř využita. Všechny učebny v obou
budovách kromě dílny, jazykové učebny a učebny informatiky byly využity jako kmenové třídy.
Třída 1.A byla dočasně umístěna v nově vybudovaných a dosud nevyužívaných prostorách
budoucího fitness centra v budově drásovského sportovního areálu.
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Po celý školní rok 2019/2020 byla na odloučeném pracovišti za plného provozu
realizována stavba třetího a čtvrtého nadzemního podlaží, kde vznikly tři kmenové a tři
odborné učebny, z jedné ze stávajících učeben bude od 1.9.2020 výdejna stravy.
Celková kapacita školy tak bude moci být od 1.9.2020 navýšena na 480 žáků.

Část školy

Skladba místností

Suterén

Školní kuchyně, jídelna, učebna technických činností
s keramickou dílnou

Přízemí

5 kmenových učeben, ředitelna, sekretariát, 2 kabinety

1. patro

7 kmenových učeben, 4 kabinety

Podkroví I.

Učebna jazyků, učebna informatiky, kmenová učebna učebna výtvarné výchovy

Podkroví II.

Prostory školního poradenského pracoviště, kabinet
asistentek pedagoga, sborovna - učebna

Odloučené pracoviště

4 kmenové učebny, 2 místnosti pro dělené vyučování,
kabinet

Součástí školy je se svým vlastním ŠVP školní družina. Její činnost je organizována
v kmenových učebnách na hlavní budově i odloučeném pracovišti. Zde byla v provozu ranní
družina, po skončení vyučování byli všichni žáci umístěni na hlavní budově, aby tak nebyli
ochuzeni o nabídku ostatních volnočasových útvarů, ZUŠ apod.
Školní kuchyně má kapacitu 490 jídel. Ve školním roce 2019/2020 se ve školní jídelně
stravovalo 366 žáků, 73 zaměstnanců, 52 cizích strávníků a 135 dětí MŠ. Strávníci si mohou
vybrat ze dvou nabízených pokrmů.

4. 2.

Vybavení školy

Areál školy se nachází v klidné lokalitě městyse Drásov. Za školní budovou se nachází
školní pozemek rozdělený na dvě části, a to část s herními prvky, která slouží i jako hřiště pro
veřejnost a část zahrady se záhonky, venkovní přírodní učebnou a travnatou plochou, jež je
využívána jak k aktivitám školní družiny, tak k pořádání školních akcí.
V prostorách mezi školními budovami se nachází běžecká dráha, doskočiště pro skok
daleký a volejbalové hřiště s umělým sportovním povrchem
Všechny učebny v obou budovách školy jsou vybaveny buď interaktivními tabulemi,
nebo interaktivními dataprojektory, ve všech prostorách školy je možné se připojit
k bezdrátovému internetu.
Dále pokračujeme s obnovou vybavení kabinetů a učeben.
Školní informační systém EDOOKIT jsme rozšířili o docházkový systém jak pro žáky, tak pro
zaměstnance.
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Nejdůležitější investiční akcí probíhající celý školní rok byla realizace projektu Nástavba ZŠ
Drásov č. e. 32 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004044.

4. 3. Výuka
Až do března 2020 jsme ve výuce pokračovali v postupném naplňování vizí stanovených
koncepcí rozvoje školy.
Tento školní rok jsme začali pracovat na uplatňování principů formativního hodnocení.
Několik pedagogů se pravidelně účastnilo „formativních skupinek“ realizovaných v rámci aktivit
MAP Tišnov. Měli možnost konzultovat naše aktivity s odborníky na zavádění formativního
hodnocení a nabyté poznatky pak předávali svým kolegům ve škole.
Dále jsme rozvíjeli badatelství jak ve výuce, tak v navazujících aktivitách školní družiny.
Pokračovali jsme ve výuce finanční gramotnosti formou volitelných předmětů na
druhém stupni, zapojením do soutěže „Rozpočti si to!“, pobytovým programem pro osmý
ročník Život v kostce. Témata finanční gramotnosti jsme též zařazovali do mnoha předmětů
napříč všemi ročníky.
Pozornost věnujeme též jazykovému vzdělávání. Všem žákům druhého stupně nabízíme
možnost zvolit si v rámci volitelných předmětů konverzaci v anglickém jazyce s rodilým
mluvčím.
Nadále pracujeme s žáky, kteří mají oslabené či nezralé některé kognitivní funkce, stejně tak
rozvíjíme potenciál dětí nadaných. Těmto žákům nabízíme individuální přístup v hodinách
speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence.
Stále pracujeme na udržení pozitivní atmosféry a zdravého klimatu ve všech třídách i ve
sborovně.
V době uzavření školy – od 11.3.2020 až do konce školního roku probíhala výuka
distančním způsobem. Jednotnou komunikační platformou se pro tuto dobu stal informační
systém Edookit. Učitelé vytvářeli pro žáky studijní materiály, zasílali úkoly k procvičení učiva,
odkazy na výuková videa. Využívali nabídek volného bezplatného přístupu k interaktivním
učebním materiálům. Postupně začali organizovat online lekce a využívat různých
komunikačních online nástrojů a aplikací.
V počátku bylo těžké odhadnout penzum zadávaných úkolů a množství sdělovaných
informací.
Nejdůležitější bylo zůstat se žáky v pravidelném kontaktu, poskytovat jim zpětnou vazbu
a vybízet je k samostatnému plnění úkolů.
Toto období přineslo nám všem cenné zkušenosti a přimělo nás všechny k diskuzi o
nutnosti revize ŠVP.

4. 4. Školní poradenské pracoviště
Školní poradenské pracoviště se stále zaměřovalo na:
- péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodickou pomoc a přípravu
podmínek pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- prevenci sociálně-patologických jevů, prevenci šikany, mapování a práci s třídními klimaty
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- včasné odhalování problémového chování ve škole
- prevenci školní neúspěšnosti
- dlouhodobou péči o děti s neprospěchem
- rozvoj žáků nadaných a mimořádně nadaných
- poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním a
poskytováním informací o možnostech uplatnění po ukončení ZŠ
- poradenskou službu poskytovanou žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům
- koordinaci činností ŠPP a jeho služeb s dalšími poradenskými institucemi.

4. 5. Školská rada
zástupci za zřizovatele
zástupci za zákonné zástupce žáků






Ing. Eva Bilanová – předsedkyně
Mgr. Martina Bočková
Ing. Ivan Buchta
Aneta Dvořáčková

zástupci za pedagogické pracovníky školy PhDr. Bohumila Fillová
Ing. Jana Homolková

Školská rada se ve sledovaném období sešla dvakrát.

5. Školní jídelna
5. 1. Počet vařených a vydávaných jídel v úplné ŠJ
Stravovaní
Počet

Žáci I. stupně
228

Žáci II. stupně
138

Zaměstnanci
73

Cizí strávníci
52

ŠJ – výdejna
Děti MŠ
135

Školní jídelna nabízí žákům a zaměstnancům školy i cizím strávníkům výběr ze dvou
vařených pokrmů.
Škola společně se školní jídelnou znovu obhájila bronzový certifikát projektu Skutečně
zdravá škola. Jedná se o projekt zaštítěný Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního
prostředí, který zajišťuje komplexní program kvalitního školního stravování a vzdělávání o jídle.

6

6. Školní družina
Oddělení

Vychovatelka

Počet žáků

I. oddělení

Bc. Lenka Ondříšková

28

II. oddělení

Lucie Skoupá, Dis.

27

III. oddělení

Renata Malá

27

IV. oddělení

Miroslava Stará

25

V. oddělení

Michaela Srbová

28

VI. oddělení

Mgr. Klára Bartoníková

25

Celkem

160

Provozní doba ŠD byla denně ráno od 6.15 hod do 7.20 hod na hlavní budově i
na odloučeném pracovišti ZŠ, odpoledne od 11.25 hod do 16.30 hod jen na hlavní budově.
Příspěvek na provoz ŠD byl stanoven na částku 100,- Kč měsíčně.
Cílem činností ve školní družině bylo poskytnout žákům nabídku smysluplného trávení
doby před a po vyučování, a to nejen v řízených činnostech, ale i při hrách a odpočinku.
Nově jsme tento rok zavedli tzv. „Aktivity“. Probíhají pod vedením vychovatelek ve
všech odděleních ŠD. Žáci zde měli možnost bádat, bavit se i tvořit. V rámci některých aktivit
využívali žáci tablety, které jsme získali díky zapojení do projektu Šablony II. Žáci pracovali na
mobilních zařízeních individuálně i ve skupinkách. Samostatně si vyhledávali informace, které
dále využívali při aktivitách venku. V rámci odpolední družiny si na stejných zařízeních
procvičovali a opakovali učivo z českého jazyka, matematiky, přírodovědy a vlastivědy.
Po hlavním bloku činnosti ŠD měli žáci možnost se zapojit do zájmových kroužků.
I letos jsme se činnost ŠD snažili zaměřit na aktivní pobyt v přírodě a poznávání okolí.
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I v tomto školním roce se ŠD zapojila do projektu „Sportuj ve škole“.
V červenci probíhaly pod hlavičkou školní družiny příměstské tábory






v termínu 29. 6. – 3.7. Léto u koní, Smysly a nesmysly
v termínu 6. 7. – 10. 7. Léto na farmě
v termínu 13. – 17. 7. Výletníci
v termínu 20. 7. – 24. 7. Hry bez hranic
v termínu 27. 7. – 31. 7. Indiáni z Drásova

7. Výsledky výchovy a vzdělávání
7. 1.
Ročník
1.A
1. B
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
5. B

Celkové hodnocení a klasifikace žáků na konci 2. pololetí 2019/2020
Počet
žáků
23
24
25
23
25
22
20
19
24
28

Prospělo s
vyznamenáním
23
24
24
21
25
22
18
18
23
27

Prospělo bez
vyznamenání
0
0
1
2
0
0
2
1
1
1
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Neprospělo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Opakují
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6. A
6.B
6.C
7.A
7.B
8.A
8.B

20
21
19
20
21
18
14

16
20
17
13
15
12
9

4
1
2
7
6
6
5

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

9.

31

17

14

0

0

Celkem

397

338

59

0

0

Při závěrečném hodnocení žáků na konci školního roku jsme přihlíželi k možnostem a
podmínkám ke vzdělávání žáků na dálku, do hodnocení se promítala také snaha žáků o
pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku, aktivita a samostatnost.
Na základě rozhodnutí PPP Hybešova, PPP Voroněžská, SPC Kociánka, SPC Veslařská,
SPC Sekaninova, SPC Šrámkova, SPC Štolcova byla 43 žákům přiznána podpůrná opatření
prvního až třetího stupně (1. stupeň – 7 žáků, 2. stupeň 25 žáků, 3. stupeň – 11 žáků). Jedenáct
žáků bylo vzděláváno s podporou asistenta pedagoga. Individuální péče na základě IVP byla
poskytována také čtyřem mimořádně nadaným žákům.

7. 2. Snížený stupeň z chování
Stupeň chování
2
3

Počet
0
0

% z počtu všech žáků školy
0
0

Celkový počet neomluvených hodin na škole: 10

7. 3. Počet absolventů ZŠ
Ročník
9. ročník
Celkem

Počet žáků
31
31

Na osmileté gymnázium odešel 1 žák. Z 9. ročníku odešlo na čtyřleté gymnázium 9 žáků,
na střední školy či studijní obory s maturitou 15 žáků a na učební obory bez maturity 7 žáků.

7. 4.

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Přihlášených 54 žáků, z toho přijati 43 žáci a 11 povolených odkladů zahájení povinné
školní docházky o jeden rok z důvodu dočasné školní nezralosti.
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7. 5.

Odborné kurzy
7. 5. 1. Plavecký výcvikový kurz

Žáci 1. a 2. ročníku se i v letošním školním roce zúčastnili plaveckého kurzu v Plavecké
škole BUBLINKA v Kuřimi. Z důvodu uzavření škol v březnu 2020 byl kurz přerušen, žáci ho
dokončí v následujícím školním roce.

7. 5. 2. Lyžařský výcvikový kurz pro žáky prvního stupně
Ve dvou blocích po čtyřech výukových dnech v termínech – 10.2. – 14.2.2020 a
24.2. – 28.2.2020 se dvě skupiny zájemců z řad žáků 1. – 5. ročníku zúčastnili lyžařského a
snowboardového kurzu v Olešnici. Výuka byla zajištěna instruktory lyžařské školy Newman
School.
7. 5. 3. Lyžařský kurz pro žáky druhého stupně
Kurz se měl konat ve třetím březnovém týdnu, pro vyhlášení mimořádného stavu a uzavření
škol byl zrušen.
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7. 5. 4. Škola o přírodě - Chaloupky
V rámci výuky přírodovědy jsme se od 14. - 18. 10. 2019 zúčastnili výukového programu Živly v
Centru ekologické výchovy Chaloupky – Kněžice. Výuka probíhala především v přírodě, byla
rozdělena na části Oheň, Voda, Země, Vzduch. Žáci se aktivně seznamovali s jednotlivými živly
a učili se správnému chování k přírodě. Zadané úkoly plnili s nadšením a nápaditostí. Program
byl velmi zajímavý a žáci se naučili spoustu nových a užitečných věcí.
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8. Prevence krizového chování
Pro prevenci krizového chování u žáků má škola zpracovaný „Minimální preventivní program“.
V souladu s tímto programem probíhalo mapování jednotlivých třídních klimat školní
psycholožkou a sociální pedagožkou. S třídními kolektivy pracovali třídní učitelé, supervizi jim
poskytovaly střídavě metodička prevence, školní psycholožka a sociální pedagožka. V případě
potřeby se konaly výchovné komise za přítomnosti vedení školy, třídního učitele, metodičky
prevence, popř. školní psycholožky. Když se krizové chování projevovalo i mimo školu, úzce
jsme spolupracovali s kurátorem a policií ČR.
Všichni pedagogové byli proškoleni o zásadách jednání s OSPOD, Policií ČR, o základních
strategiích vyšetřování šikany.
V průběhu roku se konaly také následující akce zajišťující prevenci krizového chování na škole:
Adaptační pobyt
Hned v druhém zářijovém týdnu proběhl adaptační pobyt žáků šestého ročníku
v rekreačním středisku Prudká. Pobyt byl zaměřen na podporu dobrých vztahů v nově se
utvářejících kolektivech a odhalení možných rizik v klimatech obou tříd.
Protidrogový vlak
Žáci osmého a devátého ročníku se 20.11. zúčastnili interaktivního programu REVOLUTION
TRAIN zaměřeného na primární protidrogovou prevenci.
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Dopravní výchova
Ve čtvrtém ročníku proběhl program Dopravní výchova. Po teoretické přípravě si žáci
vyzkoušeli praxi na dopravním hřišti, kde si ověřili své znalosti při jízdě na kole.
První pomoc
4. března se konal projektový den na téma první pomoci. Pod vedením kvalifikovaného
záchranáře a za pomoci žáků osmých a devátých ročníků si všichni žáci vyzkoušeli, jak správně
poskytnout první pomoc, jak se chovat při mimořádných událostech, ale i jak se účinně chránit
a dodržovat základní pravidla hygieny.
Beseda s Policií České republiky
V první polovině ledna měli žáci sedmých a osmých ročníků absolvovat besedu se zástupci PČR
na téma kyberšikana. Na konkrétních případech si žáci uvědomili naléhavost a nebezpečnost
situací, se kterými se v různých rolích setkává velká část našich žáků.
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Tříkrálová sbírka
Také v letošním roce jsme se aktivně účastnili celostátní Tříkrálové sbírky, kterou
pořádá Charita České republiky.

Volnočasové aktivity
Nejlepší prevencí sociálně patologických jevů je získat děti pro možnost aktivního
využití volného času. Toto nabízíme ve velmi široké řadě volnočasových kroužků
s nejrůznějším zaměřením. Kroužky začaly pravidelně fungovat od října. Děti měly možnost
navštěvovat volnočasové kroužky od rukodělných přes přírodovědné, počítačové, taneční, hudební
k velmi oblíbeným kroužkům sportovním.
Pátým rokem reprezentuje úspěšně školu školní sbor fungující pod taktovkou Mgr. Jitky
Smékalové.
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Žáci naší školy s velkým zájmem navštěvovali všechny sportovně zaměřené kroužky, kromě
florbalu hrají děti s oblibou i házenou a v Drásově tradiční volejbal.

Environmentální aktivity
Tradičně s velkým zájmem dětí se setkávali také veškeré přírodovědné kroužky a školní
aktivity s ekologickým zaměřením, v loňském školním roce se realizace těchto aktivit
s nadšením chopila školní družina.
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9. Soutěže, olympiády
I v roce letošním se naši žáci do uzavření škol stihli zúčastnit řady vědomostních,
dovednostních i sportovních soutěží a často byli úspěšní.

9. 1.

Přehled soutěží a olympiád:

Soutěž „Rozpočti si to!“
Regionální finále soutěže se konalo ve středu 17. června 2020 se v Brně. Utkaly se zde týmy ze
základních škol Jihomoravského kraje. Mezi třemi nejlepšími týmy, které si zajistily postup do
národního finále, jenž se uskuteční v září v Praze, byly hned dva týmy z naší školy a to
STINSONOVI na místě třetím a na druhém místě tým KAKTUSY2.
Akci hostilo Jihomoravské inovační centrum, pořadatelem byla společnost Yourchance o. p. s.
realizující celostátní projekt Finanční gramotnost do škol.

Další soutěže a olympiády:






Logická olympiáda – v krajském kole se mezi 45 nejlepšími řešiteli ve své věkové
kategorii umístil i náš žák 4. A třídy Šimon Lidman.
Olympiáda v AJ okresní kolo
Zeměpisná olympiáda
Dějepisná olympiáda – okresní kolo – Vojtěch Řezáč
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Matematický klokan - 2. -9. ročník
Pythagoriáda – školní kolo
Olympiáda v ČJ – školní kolo
Pěvecká soutěž
Recitační soutěž: školní kolo
Bobřík informatiky - předmětová celostátní online soutěž
V kategorii Kadet soutěžilo 32 žáků a úspěšným řešitelem se stalo 11 žáků. V
kategorii Benjamin soutěžilo za školu 84 soutěžících. V této kategorii se
úspěšnými řešiteli stalo 14 žáků. V kategorii MINI se účastnilo 76 žáků.
Úspěšnými řešiteli se stalo 35 žáků.
Přírodovědný klokan - tato soutěž prověřuje vědomosti z matematiky, fyziky,
chemie, biologie a zeměpisu. V kategorii Kadet (8. a 9. ročník se mezi nejlepšími
úspěšnými řešiteli umístilo dvanáct žáků naší školy

Sportovní aktivity:
Pokračovali jsme v realizaci projektu MŠMT Hodina pohybu navíc, který je zaměřený na
posílení pohybových aktivit nejmladších žáků. Tato hodinová dispozice byla realizována podle
projeveného zájmu u žáků prvního až třetího ročníku v rámci školní družiny.
Evropský školní sportovní den - 27. 9. 2019 se žáci naší školy zapojili do sportovního
dne, kde si vyzkoušeli různé pohybové aktivity a sporty.
Již tradičně jsme byli úspěšní též ve florbalu. Tým složený ze sedmáků a osmáků zvítězil v
několika turnajích, které se konaly do začátku mimořádných opatření vlády pod názvem
Tišnovská florbalová liga.

Sérii zápasů naši žáci odehráli též ve volejbalu a ve fotbalu.
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Našim sportovcům na tomto místě děkujeme za úspěšnou reprezentaci.

10. Kulturní a ostatní akce
10. 1.




























Adaptační pobyt 6. ročníku
Návštěvy divadla Radost
Environmentální vzdělávací program v oboře Holedná - 3. ročník
Návštěvy dopravního hřiště - 4. ročník
Plavecký výcvik - 1. a 2. ročník
Rodičovský seminář matematiky dle profesora Hejného
Logická olympiáda
Přírodovědný klokan
IT-Slot
Bobřík informatiky
Projektový den - 100 let založení republiky
Beseda s příslušníky Městské policie Tišnov
Halloweenské odpoledne – 2. a 3. ročník
Tišnovská florbalová liga
Čertovský šplh
Návštěva SOU Kuřim
Mikulášská nadílka
Vánoční program v místním kostele
Vánoční kino Tišnov
Exkurze Anthropos
Výukový program - VIDA centrum
Recitační soutěž
Pangea - matematická soutěž
Zeměpisné promítání Motani
Návštěva planetária
Projekt Jedlá zahrada
Pěvecká soutěž

10. 2.




Vzdělávací akce, exkurze, soutěže, projekty

Pravidelné aktivity pořádané pro veřejnost

Svatomartinská vycházka - ve spolupráci s OSRP ZŠ Drásov
Adventní tvoření
Zahradní slavnost - Rozloučení s deváťáky - ve spolupráci s OSRP ZŠ Drásov
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11. Zájmové útvary
Zájmový útvar

Vedoucí

AJ pro 1. ročník

Katarzyna Satawa

Aerobic

Katarzyna Satawa

Polonéza

Mirka Stará

Logopedický kroužek

Gébová Milena

BODY ROCKERS

Kamila Bednářová

Matematický

Jiří Klíč

Hodina pohybu I., II., III.

Soňa Korčáková

Florbal I., II., III.

Marek Brodecký

Šachy

Hruškovská Kamila

Pěvecký sbor

Smékalová Jitka

Keramika

Leifrová Markéta

Elektrokroužek

Kupsa Tomáš

Zumba

Čechová Romana

12. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci využívají různé formy dalšího vzdělávání s cílem zvyšovat svou
odbornou a pedagogickou způsobilost, důraz je kladen na vzdělávání celé sborovny, na oblasti,
jež pociťují pedagogové pro svůj odborný i osobnostní růst za stěžejní, jsou motivováni
k aktivní účasti na dalším vzdělávání.
Pedagogové se v minulém školním roce účastnili následujících akcí DVPP:
Řemeslné léto 2019
Mikroaranžmá
Postavení asistenta pedagoga ve školském systému - ZŠ
Animační dílnička - stop motion animace
Back to school
Právní poradna
Posouzení a stimulace vývoje dítěte v předskolním věku
Digitální svět - závislosti a bezpečnost mladých
Rozvoj čtenářské dovednosti ve škole
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S písničkou jde všechno lépe, i němčina
Poruchy autistického spektra u dětí školního věku
Soutěž rozpočti si to! Jako výukový nástroj k finanční gramotnosti-ZŠ
The P.A.R.K. Conference: International Conference for Teachers of English
školení FKSP
Roadshow pro školy
Stimulace vývoje dítěte v předškolním věku
Vzrůstající agresivita a agresivní chování u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku
Praktický průvodce účetní závěrkou a výpočtem daně z příjmu v příspěvkových organizacích
za rok 2019
Český jazyk činnostně v 1.pololetí 1.ročníku
Podpora při vzdělávání dětí, žáků se SPCH - ZŠ, ZUŠ, SVČ
Zacházení s chemickými látkami a směsmi (CHLAS) ve školách - informace pro učitele chemie,
biologie, ekologie
Aktuální novely právních předpisů ve školství od 1.1.2020
Jak nastavit a vykázat práci pedagogů MŠ a ZŠ s ohledem na nové financování
Workshop pro učitele - MAP Tišnov
Seminář badatelství s Terezou - Globe v rámci projektu KaPoDaV
Povinnosti vyplívající z chemické legislativy ve školství
Edukativně stimulační skupiny pro děti předškolního věku
Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro ZŠ
Dr. Zdědil a pan Zdražil - seminář pro učitele
Hlas a kreativní pedagogika
Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů
Práce s Doporučením pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami pro
management
Jak zvládat nežádoucí chování a agresivitu dětí, práce s dětmi s poruchami chování
Formativní hodnocení v práci učitele 1 - cesta k efektivnímu učení žáků
Pokročilá práce s ICT
Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole
Polytechnická výchova - rozvoj prostorové představivosti
Polytechnická výchova na základní škole z pohledu praktických zkušeností
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13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí
V minulém školním roce neproběhlo na naší škole šetření České školní inspekce.

14. Základní údaje o hospodaření
Hospodářský výsledek hlavní činnosti za rok 2019
Hospodářský výsledek hospodářské činnosti za rok 2018
Hospodářský výsledek za rok 2018

0 Kč
1096,43 Kč
1096,43 Kč

15. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Tradičním projektem EU je Mléko do škol, jehož cílem je zvýšení konzumace mléka a mléčných
výrobků. Projekt je určený žákům MŠ, I. i II. stupně ZŠ.
Dalším realizovaným úspěšným projektem EU je Ovoce a zelenina do škol, jehož cílem je
zvýšení konzumace čerstvého ovoce a zeleniny.
Projekt Šablony II. pro podporu vzdělávání na ZŠ a MŠ Drásov
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010630
VÝŠE PODPORY – 2 213 498,00 Kč „Tento projekt je spolufinancován EU“.
Datum zahájení projektu: 1. 10. 2018
Předpokládané datum ukončení projektu. 30. 9. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně
sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity,
usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků a veřejností.

16. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
vzdělávání
Viz tabulka DVPP

17. Projekty financované z cizích zdrojů
KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a
dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji
22

Projekt se zaměřoval na rozvoj kariérového poradenství ve školách a podporu dalšího
profesního vzdělávání, které školy nabízejí. Cílem aktivit je:



Zajistit rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků (PP) realizujících
kariérové poradenství,
podpořit pracovníky škol v realizaci a propagaci dalšího profesního vzdělávání směrem k
cílovým skupinám.
V rámci projektu naši pedagogové absolvovali:









Dvacetihodinové studium školního koordinátora projektu
Seminář k miniprojektu „Jedlá školní zahrada“
Seminář k miniprojektu „Extra třída“
Seminář „Soutěž Rozpočti si to! – jako výukový nástroj k finanční gramotnosti“
Konference „Podnikavost a digitální doba“
Seminář „Digitální svět – závislost a bezpečnost mladých!
Seminář „Badatelství s Terezou – Globe“
Vzdělávací program „Rozvoj podnikavosti se simulací Start-up bussiness.“

Naši žáci se zapojili do programů:







Finančně gramotná škola
Dr. Zdědil a pan Zdražil
Rozpočti si to!
Jedlá zahrada
Badatelství s Terezou – Globe –
Týdenní program Život v kostce

Život v kostce
Žáci osmých tříd měli možnost účasti na týdenním pobytovém programu Život v kostce
zaměřeného na rozvoj podnikavosti, finanční gramotnosti a environmentální problematiku.
Finanční gramotnost
Již třetím rokem jsme nabízeli žákům druhého stupně volitelný předmět finanční
gramotnost. I díky poznatkům a kompetencím získaným v tomto předmětu se naši žáci opět
umístili v celostátním finále soutěže Rozpočti si to!
Badatelství s Terezou – Globe
V oblasti badatelství jsme začali výuku přírodovědných předmětů orientovat na praktické
poznávání přírody v okolí naší obce. Díky programu jsme získali nové pomůcky a možnost
spolupráce se zapojenými školami v celé ČR i v zahraničí.
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Jedlá zahrada
V rámci tohoto projektu se nám podařilo obnovit některé zanedbané části školní zahrady,
zrekonstruovat bylinkovou spirálu a zasadit několik ovocných stromů a keřů.
I letos pokračoval Projekt PolyGram. V rámci tohoto projektu probíhal pod vedením
středoškolského učitele v prostorách naší školy elektrokroužek pro žáky druhého stupně.

18. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, spolupráce
s dalšími partnery
18. 1.

Spolupráce školy s dalšími subjekty

Stále intenzivní byla spolupráce školy se spolkem rodičů „Občanském sdružení rodičů a
přátel školy Drásov, z.s.“, prostřednictvím kterého mají rodiče mnohem větší možnost aktivně
se zapojovat a promlouvat do dění ve škole. Někteří z nich tak prací pro sdružení naši školu
dlouhodobě podporují.
Ve školní budově stále funguje pobočka ZUŠ Tišnov (flétna, klavír, trubka, hudební
nauka).
Velmi přínosnou je úzká spolupráce základní a mateřské školy, které se díky spojení
obou subjektů v rámci jedné organizace nabízí. Spojení ZŠ a MŠ umožnuje kvalitní přenos
informací zejména při přestupu dětí z mateřské školy do školy základní. Protože prostorové
kapacity ZŠ nám neumožňují zřídit přípravnou třídu, využili jsme možností mateřské školy a dvě
třídy MŠ vyhradili předškolákům. Při přípravě této vize a počátku jejího naplňování hrála velmi
důležitou roli spolupráce pedagogů MŠ a prvního stupně ZŠ.
Pro volnočasové vzdělávání žáků je jistě přínosná spolupráce s DDM Kuřim. Toto volnočasové
zařízení nejenže zastřešuje řadu kroužků, ale současně nám vypomáhá i při zajištění
kostýmovaných produkcí, v roce loňském hlavně Martinské procházky.
Vítanou je též spolupráce s místními spolky – fotbalovým oddílem, Tanečním klubem SK
Drásov, volejbalovým sdružením.

18. 2.

Účast žáků a pedagogů na životě v obci

Pro občany obce byla tak jako každý rok naplánována spousta aktivit odehrávajících se
zejména na zahradě školy, ale i rukodělných dílen, kam mohou přicházet jak sami, tak využít
společný čas pro tvoření s dětmi.
Z důvodu Mimořádných opatření k zastavení šíření koronaviru a uzavření škol se většina
z nich nemohla uskutečnit.
Bylo nám umožněno ve spolupráci s OSRP ZŠ Drásov realizovat pouze:
Toulky za svatomartinským světýlkem
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Adventní dílničky
Tříkrálovou sbírku
Rozloučení s deváťáky
Některé společenské akce pořádané obcí jsou doprovázeny vystoupením školního
pěveckého sboru.

18. 3.

Spolupráce v rámci MPP s těmito organizacemi:

PPP Brno Hybešova, PPP Brno Sládkova, PPP Brno Voroněžská, SPC Brno Kociánka, SPC
Brno Sekaninova, SPC Brno Veslařská, SVP Kamenomlýnská, Policie ČR- služebna Tišnov, Kuřim,
Úřad práce Brno – venkov, úřad Městyse Drásov, Sokol Drásov, OSPOD Tišnov, OSPOD Kuřim,
Spolek psychologických služeb Tišnov, Kurátor pro mládež OSPOD Tišnov, Kuřim.

Výroční zpráva byla zpracována Mgr. Kateřinou Vaverovou a projednána na pedagogické radě
25. 8. 2020.

V Drásově 25.8.2020

____________________________
Mgr. Kateřina Vaverová
ředitelka školy
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