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Brno-Jundrov   : říjen  2007                                           Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek
                                                                                                                ředitel školy   
Základní školy
Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2006/2007
Část  I.
Základní charakteristika školy
a.
Název školy :          Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace 
                                 právní subjekt, IČO  44994290
Adresa:                   ZŠ Jasanová 2, 637 00 Brno
Zřizovatel :             Statutární město Brno – městská část Jundrov, Veslařská 56
Ředitel školy :        Mgr. Přemysl Jeřábek
Typ školy :             Úplná ZŠ s 1. a 2. stupněm, školní družina, školní  jídelna 
Tel./fax.:                 541 220 023/541220031
E-mail:                   hospodar@zsjundrov.cz, mailto:reditel@zsjundrov.cz,
www:                      http//www.zsjundrov.cz
Zařazení do sítě :  25.3. 1996
Kapacita školy :    ZŠ  -  310


b.	Úplné školy  
Školní rok 
2006/2007
Počet tříd
Počet ročníků
Počet žáků
Průměrný počet žáků na třídu
1.stupeň
5
5
92
18,4
2.stupeň
4
4
64
16.00
Celkem
9
9
156
17,33
  

c.	Celkový počet žáků v 1.  ročníku:   19
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 19

d..	Rada školy (školská rada) zřízená dle podle dřívějších předpisů nebo dle § 167 zákona č.561/2004 Sb. (ANO/NE):  ANO

e.	Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
Název zvoleného vzdělávacího programu
Číslo jednací
V ročníku
Základní škola
16 847/96-2
1. – 9. roč.
Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření:                                                                                           

f.	Zařízení školního stravování  k 30.5. 2007
Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01
Počet
Počet strávníků


děti  a žáci  
zaměstnanci školy a důchodci
ostatní*
921		ŠJ  - úplná 
312
238
23
51
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), …


g.	Počet pracovníků školního stravování k 31.8.2007
Fyzické osoby
5
Přepočtení na plně zaměstnané
4,6



h.	Školní družina,  která je součástí základní školy 
ŠD
počet oddělení ŠD
počet dětí v ŠD
počet vychovatelů ŠD
celkem
2
54
fyz.	2/ přepoč. 1,71

Z činnosti školní družiny :

Odpočinková činnost:
 Rozhovory s dětmi, společná četba, volné kreslení, omalovánky, hra se stavebnicí, hry na PC, poslech dětských písní a pohádek.

Rekreační a zájmová činnost:
 Vycházky do lesa, pozorování přírody, hry na zahradě, práce na záhonku, péče o králíky (Rozmarýnek), výtvarné a pracovní činnosti podle ročního období a tradic, sportovní činnosti, dopravní výchova.

Základy slušného chování, udržování pořádku ve třídě, základy stolování.

Psaní domácích úkolů, procvičování učiva.

Tvořivé činnosti: 
Knoflíky z tvrdnoucí hmoty, výroba draků, panenky z kukuřičného šustí, výroba papíru, lepené květy ze semen,větrníky,skládané strašidlo, jehelníček – hruška, lampiony, adventní věnečky, pečení perníčků, látkové ozdoby na stromeček, slaměné ozdoby, zažehlovací korálky, tkaní, provázkové náramky, špagetové stavby, foukací autíčka, karnevalové masky, pletení na cívce, korálková zvířátka, maňásek, kraslice, panenky z vrbového proutí, pomlázky,velikonoční špejle – vejce, zajíci, razítkové ornamenty, pohyblivé postavičky,čarodějnice, přáníčka maminkám, zdobení skleničky plastovou folií, výroba hlavolamů, kočky a zvířátka z petlahví, savování, rybičky z tvrdnoucí hmoty, malování na sklo, drátkování.

Akce ŠD :
-    Běh jundrovskými lesy
-	Závod koloběžek
-	Drakiáda
-	Projížďka dětí na koni
-	Výtvarná dílna pro rodiče- adventní věnce
-	Uspávání lesních skřítků
-	Vánoční vystoupení pro rodiče
-	Vystoupení dramatického a tanečního kroužku na Vánočních trzích ve středu města
-	Bruslení
-	Turnaj ve florbale
-	Karneval
-	Pěvecká soutěž školních družin (3.+3. místo)
-	Zapojení do oslavy Dne učitelů
-	Noc s Andersenem
-	Přírodovědná stezka ke Dni Země
-	Fotbalový turnaj ŠD 
-	Olympiáda ŠD
-	Taneční festival brněnských a moravských škol(2. místo)
-	Škola v přírodě
-	Zahradní slavnost
-	Podzimní,vánoční a velikonoční výstavka prací dětí ze ŠD ve vestibulu školy

Kroužky vedené vychovatelkami ŠD: - Dramatický
                                                                -  Taneční
                                                                -  Plavecký





Část II
Údaje o pracovnících školy
-uvádět přepočtený počet / fyzický počet
Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.  k 30.6. 2007
Celkový počet pedagogických pracovníků
15,21/18
100%
Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb.
14.21/17
93,4

2.	Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 nastoupili na školu: 0

3.	Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 nastoupili na školu: 3
        
4.	Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 odešli ze školy: 1
      
5.	Nepedagogičtí pracovníci  - počet :   12

6. 	Věkové složení pedagogických pracovníků
Věk
Pedagogičtí pracovníci

Muži
Ženy
do 35 let
-
4
35-50 let
1
7
nad 50 let
-
3
Pracující důchodci nepobírající důchod
-
-
Pracující důchodci pobírající důchod
2
-
Celkem
3
14
Rodičovská dovolená
-
1



1.	Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Autocont 	1
Interaktivní tabule	1                                          
SIPVZ            5                                                    
Funkční studium ředitelů   F 1   1	                              
Evaluace školy  	2
Organizační řád     1                                       
Programy  PC  	1                                                       
Zákoník práce     1                                            
Comenius          1                                                      
Řízení kvality a její hodnocení         1                    
Semináře výchovných poradců          1              
Pracovní seminář   SVP        1
Konference Alternativní vzdělávací programy a spolupráce s partnery      2
Seminář Editor ŠVP          1                               
Elearningový kurs kariérového poradenství  VIP kariéra,   1
Jaro a Velikonoce v hudbě a pohybu     1
Seminář k dopravní výchově        1                     
Seminář k výuce AJ  - Evropské jazykové portfolio       2      
Tvorba ŠVP v D          1                                          
Školení k chemickým látkám           1          
Moderní hudba ve výuce NJ            1                        
Činnostní jazyková výuka v RVP        2                     
Seminář k výuce NJ            1                             
Základní škola EU – seminář          2                     
Malé hravé recepty v NJ         1                                    
Seminář Němčina jako cizí jazyk        1            
Muzikoterapie HV, VV          3                   
Multikulturní výchova             1                            
Semináře metodiků prevence                 1
Funkční  studium metodiků prevence         1     
Trenér plavání            1                              
Seminář k AJ               2                               
Seminář vedoucích vychovatelek        1                 
Dalton                                             2
Celkem							46



8. Romský asistent: (ANO/NE) ………NE………..
    Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob)...........NE.........

Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník
Počet žáků
Prospělo s
 vyznamenání
Prospělo        bez (*)
Neprospělo bez (*)
Opakují
1.
19
19
-
-
-
2.
19

17
2
-
-
3.
21

19
2
-
-
4.
17

14
3
-
-
5.
16

7
9
-
-
Celkem za I. stupeň
92

76
16
-
-
6.
15
10
5

1
7.
19
5
14

-
8.
12
6
4
2
1
9.
18
6
12

-
Celkem za II. stupeň
64
27
35
2
2
Celkem za školu
156

103
51
2
2
*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září 2007

2.Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
Počet
% z počtu všech žáků školy
2
4
2.5
3
0
0

3.Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2006/07: ..19.., průměr na jednoho žáka: ..0,11..
4.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14)


5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Školní rok 2006/07
Gymnázia
SOŠ
SOU
Konzervatoř

4 leté studium
6 leté studium
8 leté studium



Počty přijatých žáků

6
0
3
6
6
-



6. Počet absolventů ZŠ
Ročník
Počet žáků
9.ročník
18
nižší ročník
-
Celkem
18

Část IV .
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí
V letošním školním roce byla na škole provedena 1 kontrola ze strany ČŠI.
Termín  konání inspekce: 16. a 18. květen 2007
Předmět inspekce:
 Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b zákona č. 561/2004  Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 Cíle inspekční činnosti:
Zjišťování a hodnocení  formálních podmínek vzdělávání ve škole
Zjišťování a hodnocení inovací vzdělávacích programů a úrovně řízení školy v oblasti personálních podmínek a dalšího  vzdělávání pedagogických pracovníků. (dále DVPP), základní zjištění v oblasti podpory rozvoje osobnosti žáka a rovných příležitostí ke vzdělávání a sledování rozvoje vlastního hodnocení školy.
Zjišťování a hodnocení prevence sociálně patologických jevů ( dále SPJ) v základní škole.
Závěr inspekční zprávy:
 Údaje uvedené v rejstříku škol a školských zařízení odpovídají skutečnosti. Nejvyšší povolené počty žáků základní školy a školní družiny  a stravovaných ve  školní jídelně nebyly překročeny. 
  Vykázané počty žáků a stravovaných  v příslušných výkazech odpovídaly skutečnosti. Právnická osoba vykonávající činnost základní školy a školských zařízení podala žádost o zápis změny  v údajích rejstříku škol a školských zařízení  po uplynutí zákonné lhůty.
   Koncepční záměry rozvoje školy jsou stanoveny reálně. Prioritami školy jsou cizí jazyky a pohybové aktivity . Přínosem pro sportovní zaměření školy je vlastní bazén a víceúčelová sportovní hala. 
  Nastavená struktura vlastního  hodnocení školy umožňuje objektivní zhodnocení jednotlivých oblastí činností školy .
   Systém řízení školy vychází  z personálních a materiálních podmínek školy a je na velmi dobré úrovni. 
  Snahou je prohlubovat odbornost učitelů v rámci DVPP, které probíhá v souladu s koncepčními záměry školy. 
 Hodnocení výsledků žáků probíhá  nejen běžnými metodami, ale i účastí žáků na soutěžích ,a to i  zahraničních.
  Prevence SPJ patří k prioritám školy. Formování osobnostních a mravních vlastností žáků, zlepšování mezilidských vztahů a uplatňování preventivní strategie je úspěšné.
   SPJ se daří odhalovat a řešit v jejich počátečních stádiích, což přispívá k příznivému sociálnímu klimatu ve škole, jež je proto školou s nízkým rizikem výskytu závažnějších forem SPJ. 

Část V
Rozhodnutí ředitele
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí
Rozhodnutí ředitele
Počet
Počet odvolání
O odkladu povinné školní docházky podle § 37
4
0
O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37
0
0
Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l
0
0
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2006/2007   - 19 

















Část VI.
Další údaje o škole 

	spolupráce s tělovýchovnými jednotami a oddíly /fotbal, sebeobrana, TJ lodní sporty, atletický klub a další
	fakultní škola PF MU Brno

spolupráce s MŠ Dubová 2 ( kulturní akce, návštěvy budoucích prvňáčků)
celoroční spolupráce s hudební školou  Yamaha
účast školy na soutěžích, olympiádách 
	spolupráce na akcích ÚMČ /vítání občánků/
návštěvy divadelních a filmových představení
	účast na výukových programech pro žáky s různým zaměřením
	exkurze, výlety, besedy
	organizování LVVZ
	školy v přírodě pro 1.a 2.stupeň ZŠ
zapojení do projektu “Slunce do škol”
	školící středisko  DVPP
	informační centrum 
	mezinárodní projekty Comenius, Stuttgart

spolupráce v rámci projektu ELSPAC
	Integrovaní žáci  a žáci s SPU - 4 skupiny
Kouření a já
Bezpečnost na silnici (BESIP)
Výchova k odpovědnosti za životní prostředí
Brno- zdravé město
Modrá linka
Centrum volného času Lužánky, lanové centrum
Poradenské centrum Sládkova
Policie ČR a Městská policie
Dům ekologické výchovy Lipka, Rozmarýnek
Zdravé zuby
Výstavy žák.prací v Mahenově knihovně
Den Země
Noc s Andersenem
	Zdravá výživa
	Brněnské vánoce

BVV
	Organizování sportovních  turnajů
	Cermat – testování žáků 9.roč.
	Výstupní ročníkové práce žáků 9.ročníku

Akce školy ve školním roce 2006/2007
Září
Beseda v knihovně pro prvňáčky, 1.roč.
Topografie – program, 9.roč.
Barvy podzimu, arboretum VŠ zemědělské, 9.roč.
Fotbalový turnaj O pohár místostarosty, 3.-5.roč.
Evropský den jazyků, 4.-9.roč.
Hvězdný prach, koncert, 2.st.

Říjen

Dopravní hřiště Komín, 2.roč.
Planetárium, Vesmírné divadlo, 4.,5.roč.
Rodina, láska, sex a já, výukový program,  9.roč. 
Svět keramiky, DDM Dornych, 1.-5.roč.
Běh jundrovskými lesy, 1.st., ŽP
Moravská galerie, Hledej design, 8.roč.
Beseda v knihovně, 2.- 5.roč.
Koloběžkové závody, 1.st., ŽP
Koncert E. Pilarové, B. Matuše, 1.,2.st.
Projekt Zdravé zuby, 1.st.
Moravská galerie, Méně znamená více, 9.roč.
Halloweeen, 4.-6.roč.
Výtvarná soutěž Česko kreslí Ježíška, 5.roč.
Moravská galerie, Spadla lžička, 2.roč.
Moravská galerie, Prométheus, 5.roč.

Listopad

DDM Dornych, Svět keramiky, 1.-5.roč.
Turnaj ve stolním tenise, 8.,9.roč., H,D
DDM Dornych, Od semínka po papír, výuk.program, 2.roč.
CVČ Lužánky, žákovský parlament /Vitula, Křivánková/, Brněnská doprava
Obvodní kolo ve šplhu, 3.-5.roč./postup do měst. finále K. Krejčí, S. Pavlíčková/
Školní kolo pěvecké soutěže, 1.-5.roč.
Rozmarýnek, Dub, výuk. program, 1.roč.
Moravská galerie, Jak se žilo v době hradů, 6.roč.
CVČ Ulita, Zlatý kolovrat, výuk.program, 7.roč.
Besedy s knihovnicí, 2.st.
Uspávání lesních skřítků, ŠD
Planetárium, Jak kometa šla do světa, 2.,3.roč.
Veletrh středních škol, 9.roč.
Commenius, 5.roč., diskusní fórum
Městské finále ve šplhu – K. Krejčí /2.místo v měst. kole/, S. Pavlíčková
Tvořivá dílna pro rodiče – vánoční dekorace, ŠD

Prosinec
Webová konference – Commenius, od 4.roč. – cizí jazyky
CVČ Ulita, Francouzská revoluce, výukový program, 8.roč.
Mikulášská nadílka, ŽP
Moravské muzeum, Hračky v pohybu, 2.roč.
Vánoční vystoupení žáků školy na nám. Svobody, Vánoční mosty mezi městy
Vánoční akademie žáků školy pro veřejnost, kinosál Svratka
Divadlo Barka, divadelní představení v anglickém jazyce, Čaroděj ze země Oz, 4.,5.roč.
Webová konference, Commenius,AJ
Závody MVZ, kroužek mladých záchranářů, 3. místo
Vánoční dílny, DDM Dornych, 4.,5.roč.
Divadlo Polárka, Vánoční hra, 1.-3.roč.
Moravské zemské muzeum, Horniny a nerosty, 9.roč.
Vánoční trhy, Po stopách brněnských pověstí, 5.,6.roč.
Soutěž ve vánoční výzdobě tříd, ŽP
G Studiu, Hadrián z Římsů, divadelní představení, 2.st.


Leden

DDM, Dornych, Keramika, 6.roč.
Aerobik, školní kolo soutěže, ŠD, 1.st.
CVČ Lužánky, Prezentace školy, Vitula, Horáková, ŽP
DDM, Dornych, Hrátky s hudbou, 2.roč.
Zápis budoucích prvňáčků
Den otevřených dveří
Bruslení ŠD
Bruslení, 2.st.



Únor

Třídní kola čtenářské soutěže, 1.st.
Školní kolo Pythagoriády, 2.st.
Dodatečný zápis do první třídy
Turnaj ve florbalu, 1.st.
DDM Dornych, Keramika, 6.roč.
Pěvecká soutěž ŠD
Městské kolo konverzační soutěže v AJ, O. Vitula /8.místo/
Soutěž v plavání, městské kolo, Křepelková, Cígler, Šťastná, Čalounová, Klíčová, Pavlíčková,  
Ohnoutek,Černá, Samlík
Svět keramiky, 3.roč.
Karneval ŠD


Březen

Divadelní představení v AJ, Divadlo Barka, 7.-9.roč.
Školní kolo čtenářské soutěže, 1.st.
Pěvecká soutěž ŠD – obvodní kolo, 1.,2. kategorie,  /K. Lédlová, J. Ohnoutek/
Jundrovská vařečka, soutěž 2.st.
FIFA – soutěž PC, tým 8.,9.roč.
DDM Dornych, Keramika, Dopravní výchova, 2.,3. roč.
Matematický klokan, 4.-9.roč.
Koncert, 1. – 4.roč.
Literární soutěž – Každý jednou začíná, 2.- 5.roč.
Den učitelů, soutěž týmů
Školní kolo recitační soutěže, 1.st.
Návštěva knihovny, beseda s knihovnicí, 1.st.
Noc s Andersenem
Planeta Země 3 000, Austrálie – kouzelný svět protinožců, 2.st.
 

Duben

CVČ Ulita, Pašije, 6.roč.
CVČ Jabloňka, Velikonoce, 2.roč.
Městské kolo matematické olympiády, Z 7, O. Vitula
CVČ Lužánky, sexuální výchova, 8.roč.
Olympiády ŠD, školní a obvodní  kolo
Focení ke Dni matek
Mc Donald s Cup, 4.,5. roč.
DDM Dornych, Keramika, 4.roč., 5.roč.
Dopravní soutěž mladých cyklistů, 2. a 3. místo /město/
Lidový skřivánek, pěvecká soutěž, městské kolo, L. Ohnoutek  2.místo, V. Šťastná 3. místo
Přijímací řízení na SŠ
Den Země – přírodovědná stezka
VV soutěž – Cestou dvou bratří, 4.roč.
Besedy s knihovnicí, 2.st.
Turnaj ve futsalu, 2.st.H
Přírodovědný klokánek, 8.,9.roč.
DDM Hrátky s hudbou, 1.roč.
Moravská galerie, Pestrý svět skleněných figurek, 5.roč.
Taneční festival, taneční kroužek ŠD /2.místo/
Dopravní hřiště, 2.,3.roč.
Návštěva ZOO, 1.,4.,5. 
 

Květen

McDonald`s Cup 1.,3.roč.
Přírodovědná stezka, Pomníky 1. a 2. světové války, 5.roč.
Historické stavby Brna, 6.roč.
Návštěva ZOO, 3.,2. roč.
Sběr starého papíru, ŽP
Poznávací zájezd – Salzburg, 2.st.
Divadlo Barka, Džungle před tabulí, představení v AJ, 7.-9.roč.
Kurz Park Zone, Veselé učení, vystoupení žáků, 6.roč.
Výukový program, Co vyprávěl starý pařez, 6.roč.
Ukázka korfbalu, 1., 2.st.
Projekt Hravě žij zdravě, 1.,2.st.
Focení tříd, 1.,2.st.
Školní výlet, Praha, 6.roč.
Škola v přírodě, Orbita, 1.st.
Návštěva a pracovní setkání zástupců škol v projektu Comenius
Vítání dětí, OU, recitační kroužek


Červen

Prezentace závěrečných ročníkových prací žáků 9.ročníku
Návštěva ZOO, 7.roč.
Příroda za humny, 3.roč., Rozmarýnek
Péče o dítě, RV, 9.roč., CVČ Lata
Železný Empík, soutěž 2.st.
Veselý dvoreček, výuk. program, 1.roč.
Školní výlet, Jeseníky, 9.roč.
Školní výlet, Macocha, 8.roč..
Školní výlet, Křižanov, 7.roč.
Exkurze – Pivovar Černá Hora, 8.+9.roč.
Vlastivědné vycházky, 1.st.
Fotbalový turnaj ŠD
Zahradní slavnost, divadelní představení 1.+2.st.
Výlet ŽP
Beseda s Policií – Na prázdniny bezpečně, 1.st. 



                               JINÉ SPECIALIZACE, ROZŠÍŘENÁ VÝUKA, ZAMĚŘENÍ 

	možnost výuky cizích jazyků (AJ, NJ) pro žáky 1. a 2. roč. formou individuálních kroužků 
	 rozšíření nabídky práce na PC   již pro žáky 2.  – 5.roč.

pro žáky se SPU  doplňková výuka pod vedením speciálního pedagoga.
	na I. stupni se aplikují prvky výuky  alternativního programu DALTONSKÝ PLÁN.
	sportovní kroužky ,aktivity – bazén, hřiště
	1 h . týdně plavání ve všech třídách
	v provozu  pro rodiče poradenská služba speciálního pedagoga.
	2.cizí jazyk od 6.ročníku

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

	Sjednocení schopností a dovedností práce na PC ..
	Práce s 2 interaktivními  tabulemi
	PC v třídách , 
	ve všech kabinetech připojení k internetu, 
	vnitřní síť
	využití e-learrningu na webových stránkách školy

příprava na elektronickou žákovskou knížku

ESTETICKÁ ORIENTACE

Pokračujeme  s rozšířením estetického cítění dětí v keramickém kroužku
	Rozvojem dalších výchov hudební a tělesné v nepovinných předmětech a zájmových útvarech,
	nabízíme dětem naplnění volnočasových aktivit.
	Porovnání prací našich žáků s prácemi  ostatních škol

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Na škole pracuje dramatický kroužek pod vedením ved. vychovatelky ŠD Mgr.J.Ohnoutkové
	Žáci vystupovali na Brněnských vánocích, na akademii školy, Zahradní slavnosti a na BVV.

VÝUKA  CIZÍCH  JAZYKŮ

Od 1. ročníku možnost navštěvovat jazykovou přípravku. 
	Spolupráce na mezinárodních projektech. 
	Webová konference s anglicky mluvícími zeměmi
Dopisování v anglickém a německém jazyce

Projekt Comenius 

	Škola je zapojena do mezinárodního projektu Comenius – práce žáků se zaměřením na folklorní tradice zúčastněných zemí, 
	Výroba DVD s moravskými tradicemi

Pořádání mezinárodního monitorovacího setkání na naší škole (květen 2007)

Partnerská  škola Friedensschule, Stuttgart


Výměna dopisů, 
příprava na podzimní setkání v Německu
	návštěva ŘŠ a p.uč. Ledkové ve Stuttgartu


VOLBA  POVOLÁNÍ

Výuka OV v 7.,8.,9.ročníku zaměřena na specifická témata Svět práce. 
	V 8. a 9. ročníku součástí PČ – Volba povolání
	Žáci 9. r. předváděli své výstupní projekty 


CERTIFIKACE  SIPVZ

Certifikované pověření MŠMT ČR zřídit a provozovat školicí středisko pro vzdělávání pedagogů  rozsahu znalostí Z a P a PI. na počítačích.
·	Tabulkový kalkulátor (Microsoft Excel)
·	Grafické možnosti PC a způsoby a možnosti elektronické prezentace
·	Služby informační sítě
·	Od ledna 2007 akreditace na 3 kurzy DVPP




INFORMAČNÍ STŘEDISKO  SIPVZ

V průběhu školního roku 2005/06  jsme se stali  informačním střediskem pro SIPVZ:
- na naší škole proběhl informační seminář o výuce na interaktivní tabuli. 


SPOLUPRÁCE  s Pd.F  Masarykovy  university.

	V průběhu školního roku škola poskytuje prostory pro pedagogickou praxi studentů PdF MU.


	Využití studentů při zástupu nemocných kolegů.


	Metodické vedení při stážích studentů




Kroužky při ZŠ

Název kroužku
Počet kroužků
Počet žáků
Recitační kroužek
1
12
Výtvarný kroužek
1
10
Kroužek pro žáky s SPU
4
18
Míčové hry
2
24
Kroužek čtení psaní
1
5
Kondiční plavání
1
21
Anglický  jazyk
1
15
Volejbal
1
4
Matematický
1
15
Dramatický kroužek
1
24
Tělovýchovný kroužek
1
14
Mladý vodní záchranář
1
14
CELKEM
16
176




Část VII.
Zhodnocení a závěr
.
	Koncepční záměry školy ( vycházející s dlouhodobé koncepce školy ) byly v letošním školním roce splněny, jak po stránce pedagogicko-organizační, tak i po stránce ekonomické.
	Zahájena výstavba  víceúčelové sportovní haly
	Dokončen Školní vzdělávací program  pro základní vzdělávání ,,Škola pro správné kluky a holky“

Díky spolupráci s MČ a Magistrátem města Brna dovybavení školní kuchyně 
	Veškeré aktuální informace o škole a jejích aktivitách je možno průběžně získávat z webových stránek školy :www.zsjundrov.cz






















































Část VIII.
Poradenské služby v základní škole
1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)
a) 	počty

fyzický počet 
kvalifikace, specializace
dosažené vzdělání
výchovný poradce
1
PF, 1st., spec. ped..
VŠ
školní metodik prevence
1
PF, Tv,Př
VŠ


úvazek
kvalifikace, specializace
dosažené vzdělání
školní psycholog 



školní speciální pedagog (netřídní)*



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




c)	další vzdělávání poradenských pracovníků
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků :
výchovný poradce:Semináře výchovných poradců, Seminář Jak pomoci dětem s SVP, Fakta a.s., SIPVZ - školící středisko ZŠ
školní metodik prevence: Semináře metodiků prevence – SPC Sládkova, Brno , 
                                            studium pro Preventisty na MU Brno
2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách
a) 	finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk)
Nečerpáno
b)	finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. městská část, Magistrát m. Brna, sponzor, jiné. 
Nečerpáno
Tito pracovníci jsou hrazeni z rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání stanovených škole rozpisem.

3. Individuální integrace
Typ postižení
Ročník
Počet žáků
SPU
5.
2
SPU
7.
1
celkem

3








V     Brně:  dne …1.10. 2007…                                      	podpis a razítko ředitele školy       

Projednáno pedagogickou radou : 8.10.2007

Schváleno Školskou radou  :    12.10.2007              		

