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Část I. 
Základní charakteristika školy 

A. Název, sídlo, zřizovatel 

název školy: Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
 Masarykovo nám. 1594/16, Šlapanice 664 51 
IZO: 102191239 
RED-IZO 600110516 
IČ: 75023920 
zřizovatel školy: Město Šlapanice 
 Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice 664 51 
ředitel školy:  Mgr. Michal Klaška 
zástupce ředitele: Mgr. Zdeněk Bílý, Mgr. Monika Pantělejevová 
součásti školy: škola s úplným 1. i 2. stupněm základní školy, školní družina, školní jídelna 
telefon: 544 120 311 
fax: 544 120 301 
e-mail: kancelář@zsslapanice.cz 
web: www.zsslapanice.cz 

B. Počet tříd a žáků 

V tabulkách je uveden stav žáků k 30. 9. 2006. 
 

třídy 2005/2006 
speciální vyrovnávací běžné celkem 

žáci 
(celkem) 

žáci 
(průměr na třídu) 

1. stupeň 0 0 12 12 287 23,9 
2. stupeň 0 0 14 14 347 24,8 
celkem 0 0 26 26 634 24,4 

 
 

žáci  žáci 1. stupeň třídy 
dívky hoši 

celkem 
 

2. stupeň třídy 
dívky hoši 

celkem 

1. roč. 3 31 40 71  6. roč. 3 36 44 80 
2. roč. 2 17 29 46  7. roč. 3 44 38 82 
3. roč. 3 35 30 65  8. roč. 4 48 41 89 
4. roč. 2 22 24 46  9. roč. 4 41 55 96 
5. roč. 2 29 30 59  celkem: 14 169 178 347 

celkem: 12 134 153 287       
 
 

Žáci podle státního občanství 
Stát z toho 

kód název 
Počet žáků 

celkem dívky s trvalým pobytem s přechodným 
pobytem 

azylanti 

203 Česká republika 630 300 0 0 0 

496 Mongolsko 2 2 2 0 0 

703 Slovenská republika 1 0 1 0 0 

804 Ukrajina 1 1 1 0 0 

 Celkem 634 303 4 0 0 
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Věkové složení žáků 

Běžné třídy 
nově přijatí do 1. ročníku  

Počet celkem z toho dívky 
celkem z toho dívky 

1. 9. 2000 a později 1 0 1 0 
1. 9. 1999 – 31. 8. 2000 47 20 46 20 
1. 9. 1998 – 31. 8. 1999 54 22 24 11 
1. 9. 1997 – 31. 8. 1998 60 35 0 0 
1. 9. 1996 – 31. 8. 1997 53 27 0 0 
1. 9. 1995 – 31. 8. 1996 56 26 0 0 
1. 9. 1994 – 31. 8. 1995 58 29 x x 
1. 9. 1993 – 31. 8. 1994 84 41 x x 
1. 9. 1992 – 31. 8. 1993 99 52 x x 
1. 9. 1991 – 31. 8. 1992 91 38 x x 
1. 9. 1990 – 31. 8. 1991 30 12 x x 
1. 9. 1989 – 31. 8. 1990 1 1 x x 
1. 9. 1988 – 31. 8. 1989 0 0 x x 

31. 8. 1988 a dříve 0 0 x x 

C. Obory základního vzdělávání a vzdělávací program 

Kód oboru Popis oboru Forma studia Délka studia Kapacita oboru Platí od 
79-01-C/001 Základní škola denní devět let 800 24. 8. 2004 

Název vzdělávacího programu Číslo jednací Výuka v ročníku 
Základní škola 16 847/96-2 1. – 9. 
Základní škola rozšířené vyučování tělesné výchovy 29 738/96-22-50 IX. A 

D. Rada školy 

Při základní škole pracuje školská rada zřízená dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), která navazuje na práci 
Rady školy zřízené dne 20. 2. 2003 dle § 17 písm. a), b) a d) odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb., o státní 
správě a samosprávě ve školství. 

E. Školní jídelna 

Součástí školy je školní jídelna s kuchyní, která zajišťuje stravování žáků i zaměstnanců základní 
školy, gymnázia a LŠU. V rámci doplňkové činnosti připravuje obědy pro cizí strávníky a důchodce. 

Kapacita:  750 vařených jídel 

Počet strávníků (k 31. 10. 2006) 
Strávníků (dětí, žáků a studentů) celkem 635 

1. stupně základní školy 174 
2. stupně základní školy 267 
nižšího stupně 6 – 8letých gymnázií 112 

v tom 
strávníků 

gymnázií 82 
Ostatní strávníci 211 
- z toho pracovníci škol a školských zařízení 65 
Celkem přihlášených strávníků 846 
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Pracovníci školní jídelny 

 Fyzické osoby Přepočtení 
Vedoucí jídelny 1 1 
Kuchaři 5 5 
Pracovníci v provozu 4 3,6 
Technicko-hospodářští pracovníci 1 0,5 
Jiní pracovníci 1 0,5 
Celkem 11 10,6 

F. Školní družina  

počet vychovatelů ŠD počet oddělení ŠD počet dětí celkem 
fyzický přepočtený 

celkem 3 75 3 2,50 
 
Žáci ve školní družině se v průběhu roku věnují těmto činnostem: 
• příprava na vyučování 
• sportovní a tělesná – hry a cvičení venku i v herně, vycházky do okolí, soutěže, relaxační cvičení 
• pracovní a výtvarná – přání, karnevalové masky, vystřihovánky, figurky z přírodních materiálů, 

kreslení barvami, drobné keramické ozdoby, kresba uhlem, háčkování, koláže, výzdoba školní 
družiny, vánoční ozdoby aj. 

• dramatická a hudební – nácvik písní i básní, nácvik tanců a krátkých vystoupení na vánoční besídku, 
pro žáky i rodiče atd. 

Část II. 
Údaje o pracovnících školy 

(k 30. 9. 2006) 

A. Odborná a pedagogická způsobilost 

Fyzické osoby Přepočtení na plné zaměstnance Odborně způsobilých 
Pedagogičtí pracovníci 

celkem z toho ženy celkem z toho ženy fyzický z toho ženy 

učitelé 1. stupeň 12 11 12,0 11,0 11 10 
učitelé 2. stupeň 26 23 24,86 21,86 25 22 
vychovatelé 3 3 2,5 2,5 3 3 
Celkem 41 37 39,36 35,36 39 35 

B. Ostatní zaměstnanci 

Počet pracovníků 
Ostatní zaměstnanci 

fyzický přepočtený 

administrativa 2 1,60 
provoz 8 8,00 
jídelna 11 10,60 
Celkem 21 20,20 
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D. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

Typ kurzu Počet pracovníků 

Pilates , power joga _seminář 2 

Studium volnočasových aktivit 1 

Studium učitelství 1. stupně 2 

Projekt Brána jazyků – dvouleté st. Aj 1 

Sloh všemi smysly – kurz 1 

Literatura v akci – kurz 1 

Komunikace, aktivizující metody a výukové postupy 1 

Matematika – I ve vyučování matematice připravujeme žáky na život ve světě plném informací 1 

Republikový seminář pro učitele Tv (atletika) 2 

Instruktor nízkých lanových překážek 2 

Instruktor snowboardingu 2 

Kurz vitráží 7 

Celkem 23 

Část III. 
Zápis k povinné školní docházce, přestup do základní školy 

A. Zápis k povinné školní docházce 

Počet zapisovaných (rozdělení podle věku) 
zapisovaní zapsaní na dané škole s odkladem docházky 

Děti 
celkem 

z toho 
dívky 

celkem 
z toho 
dívky 

celkem 
z toho 
dívky 

Poprvé u zápisu 55 29 48 28 7 3 
Po odkladu šk. docházky 17 8 17 8 0 0 

z celkového počtu děti narozené 
1. 9. 2001 a později 1 1 1 1 0 0 
1. 9. 2000 – 31. 8. 2001 54 28 46 25 7 3 
1. 9. 1999 – 31. 8. 2000 17 8 17 8 0 0 

B. Přestup do základní školy 

K plnění povinné školní docházky na základní škole od školního roku 2006/2007 bylo zařazeno 17 
žáků (z toho 6 dívek), jejichž zákonní zástupci požádali o přestup žáka na naši školu. 
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Část IV. 
Výsledky výchovy a vzdělávání 

A. Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Prospělo s 
vyznamenání Prospělo Neprospělo 

1. 71 0 0 
2. 43 3 0 
3. 60 5 0 
4. 38 8 0 
5. 40 19 0 
Celkem 1. stupeň 252 35 0 
6. 27 53 0 
7. 24 57 1 
8. 34 54 1 
9. 20 76 0 
Celkem 2. stupeň 105 240 2 
Celkem za školu 357 275 2 

B. Hodnocení chování: 

1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ 
Stupeň chování 

1. poletí 2. pololetí celkem 1. poletí 2. pololetí celkem 
1 287 287 574 340 334 674 
2 0 0 0 6 9 15 
3 0 0 0 1 4 5 

C. Absence 

omluvená neomluvená 2005/2006 
1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 

celkem průměr 
na žáka 

1. stupeň 8 687 10 926 0 0 19 613 68,34 
2. stupeň 19 825 24 325 2 95 44 247 127,51 
celkem 28 512 35 251 2 95 63 860 100,73 

D. Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Gymnázium ISŠ, SPŠ, SOŠ, SOU 
Gymnázium, OA, 

konzervatoř Počet žáků 
6leté 8leté 1. kolo 1. kolo 

přihlášených* 1 1,22 % 37 62,71 % 84 87,5 % 12 12,5 % 
přijatých** 1 100 % 11 29,73 % 71 84,52 % 10 83,33 % 

* z počtu žáků příslušného ročníku 
** z počtu přihlášených 
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Část V. 
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce nebyla základní škola sledována ani hodnocena Českou školní inspekcí. 

Část VI. 
Rozhodnutí ředitele 

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle §165 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon 
a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. 
 
Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 
O přijetí k povinné školní docházce 72 0 
O odkladu povinné školní docházky 22 0 
O dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 
O přestupu žáka 17 0 
Povolení individuálního vzdělávání (§ 18, § 41) 4 0 
Celkem 115 0 
 

Část VII. 
Další údaje o škole 

Zde uvádíme výčet školních i mimoškolních aktivit školy, spolupráci s organizacemi v obci i jinými 
subjekty.  

A. Kroužky p ři ZŠ 

Název kroužku Počet kroužků 

Aerobik 1 
Anglický klub 1 
Angličtina 5 
Florbal 3 
Hra na kytaru 2 
Judo a sebeobrana 1 
Matematický 1 
Plavání 3 
Pohybové hry 1 
Volejbal 1 
Taneční – Vrčka 1 
Vybíjená 1 
Výtvarka 1 
Wu-Shu 1 
celkem 23 

Zájmové kroužky navštěvovalo celkem 318 žáků, tj. 50,2 % z celkového počtu žáků školy. 
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B. Soutěže 

1. stupeň 
• Školní kolo Zlatý kos – pěvecká soutěž 
• Školní kolo recitační soutěže (6 dětí se zúčastnilo okresní soutěže v Ivančicích) 
• Školní soutěž ve šplhu 
• Okrskové kolo ve vybíjené 5. tříd (chlapci postoupili do okresního kola) 
• Turnaj v minikopané 
• Matematická miniolympiáda 4. tříd na ZŠ Sirotkova (Kristýna Bónová, IV. B – 9. místo) 
• Matematický Klokánek a Cvrček (celkem se zúčastnilo 96 dětí z 2. až 5. tříd) 
 
AJ 
• Literární soutěž v AJ – školní kolo (6. – 9. ročníky) 
• Konverzační soutěž v AJ – třídní a školní kolo 
• Konverzační soutěž v AJ – městské kolo (Martina Hejduková, IX. D – 10. místo) 
• Soutěž o nejoriginálnější valentinské přání – školní kolo 
 
ČJ 
• Olympiáda v Čj pro 8. a 9. ročník – školní kolo (vítěz Darina Pojezná, IX. B – postup do okresního 

kola Ivančice) 
• Recitační soutěž pro 6. – 9. roč. – školní kolo: 

- kategorie 6. – 7. roč. – J. Zoufalý, VI. A 
- kategorie 8. – 9. roč. – D. Pojezná, IX. B 
- okresní kolo Ivančice – J Zoufalý 2. místo (postup do krajského kola) 

 
D 
• Dějepisná olympiáda – 37 žáků 8. a 9. ročníků (postup do okresního kola Martina Hejduková, IX. D) 
 
Hv 
• Školní kolo pěvecké soutěže „ZLATÝ KOS“ pro 6. – 9. ročníky 
• Školní kolo soutěže „TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE“ pro 6. – 9. ročníky (kategorie pěvecká, 

instrumentální a taneční) 
 
Ch 
• KORCHEM (korespondenční kurz chemie) 
• Školní kolo chemické olympiády (vítěz Jan Šrámek, IX. D – postup do okresního kola) 
 
M 
• PYTHAGORIÁDA 6. – 7. ročník 

6. ročník – 24 žáků 
1. místo   Anna Řičánková  VI. A 
2. – 5. místo  Bohdan Klaška   VI. A 

Zuzana Lesáková  VI. A 
Radim Mlejnek   VI. C 
Zita Palásková   VI. B 

 
7. ročník – 24 žáků 

1. místo   Radek Příkrý   VII. B 
2. – 5. místo  Markéta Kolaříková VII. B 

Kateřina Zemanová VII. B 
Hana Štěpánková  VII. C 
Václav Zemánek  VII. C 
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• KLOKAN 6. – 9. ročník 
6. a 7. ročník – 60 žáků 

1. místo Bohdan Klaška   VI. A 
2. místo Robin Petřík    VI. B 
3. místo Tereza Valentová  VI. B 

 
8. a 9. ročník – 84 žáků 

1. místo Dominik Remeš  IX. B 
Martin Ugwitz   IX. C 

2. místo Michael Ulbrich  IX. D 
3. místo Jakub Šlesinger   IX. C 

 
• MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 
V letošním školním roce se matematické olympiády zúčastnili pouze žáci sedmého a devátého 
ročníku. Jako každý rok byly příklady obtížné a žáci nad jejich řešením strávili doma hodně času. 
Odevzdat vyřešené příklady se podařilo jen některým. 
 Ze sedmého ročníku se na prvním místě umístila Barbora Paulíková ze třídy VII. C, druhé místo 
obsadila Markéta Kolaříková ze třídy VII. B. Z devátého ročníku se soutěže zúčastnilo šest žáků. Do 
okresního kola nepostoupil žádný. 
 
Př 
• Soutěž v poznávání kvetoucích rostlin 
• Soutěž v poznávání savců 
• Školní kolo biologické olympiády 6. – 7. tříd 

1. místo   Kolaříková Markéta VII. B 
2. – 3. místo  Kuklínková Klára a Báňová Sabina  VII. A 

• Školní kolo biologické olympiády 8. – 9. tříd 
1. místo   Petr Vostal VIII. A 
2. – 3. místo  Lucie Dvořáčková a Jiří Paulík VIII. A 

• Okresní kolo biologické olympiády (M. Kolaříková 19., K. Kuklínková 24., S. Báňová 26.) 
 
Rv 
• Projektové soutěže: 

6. ročník – Naše rodina 
7. ročník – Lidé, kteří mi mohou být vzorem a proč 
8. ročník – Profese, která mě zajímá a láká 
9. ročník – Co umím dobře a mohl bych předat dál 

- za každý ročník vyhodnoceny a odměněny 3 nejlepší práce 
- všechny zdařilé práce použity na výzdobu čítárny a chodeb školy ke Dni otevřených dveří 

 
Tv 
• Okrskové kolo ve šplhu (III., IV. Kategorie) – 1. místo a postup do OF 
• Okresní finále ve šplhu – 5. místo  
• Okrskové kolo v basketbalu chlapců – 1. místo a postup do OF 
• Okresní kolo v basketbalu chlapců – 1. místo a postup do krajského finále 
• Krajské kolo v basketbalu chlapců – 5. místo 
• Okresní finále ve sportovní gymnastice (III. kategorie) – hoši 3. místo, dívky 4. místo 
• Okrskové kolo ve volejbalu dívek (IV. kategorie) – 3. místo a postup do OF 
• Okresní finále ve volejbalu dívek 
• Okrskové kolo v minifotbalu chlapců (IV. kategorie) – 1. místo a postup do OF 
• Okresní kolo v minifotbalu chlapců (IV. kategorie) – 5. místo 
• COCA-COLA ŠKOLSKÝ POHÁR (fotbalový turnaj) 
 1. kolo – 1. místo a postup do 2. kola 
 2. kolo – 1. místo a postup do 3. kola 
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 3. kolo – 3. místo 
 
Vv 
• Školní soutěž na téma Tanec 
 

D. Ostatní 

1. stupeň 
• Výukové programy CVČ Fantazie Slatina: 

Od semínka po papír (2. a 3. ročník) 
Boudo budko (4. ročník) 
Keramika (2. až 5. ročník) 
Den bez úrazů (4. ročník) 

• Seiferos – dravci 
• 8 divadelních představení v LD Radost 
• Výchovné koncerty: 

Varhany v kostele 
Od pravěku až po dudy 

• Spolupráce s oběma místními MŠ: 
Strašidelná stezka v kinosále 
Návštěvy ve školkách a naopak školky ve škole 
5. ročník divadelní představení pro MŠ Hvězdička 

• Vystoupení kouzelníka Kapona 
• Návštěva divadla Věž – Sokolovna Šlapanice 
 
Aj 
• Halloween party – přehlídka zvyků a tradic anglicky mluvících zemí – 2. stupeň pro 1. stupeň 
• Anglické divadelní představení pro děti v divadle Barka v Brně 
• Studijní poznávací zájezd do Velké Británie 
• Výstava projektových prací v anglickém jazyce – skleněné vitríny u kabinetu jazyků 
 
Čj 
• Srovnávací testy 9. ročník 
• Srovnávací testy 6. ročník 
• Divadelní představení Mahenovo divadlo (W. Shakespeare) – 8. ročník 
• Exkurze: 

Praha literární a historická – 8. ročník 
Městská knihovna Šlapanice – 6. ročník 

 
D 
• Exkurze: 

Osvětim – 8. a 9. ročník 
Telč – renesanční město a zámek (VII. B, VIII. D) 
Muzeum pravěku Anthropos – VIII. D 

 
Hv 
• Výchovné koncerty: 

MARBO pro 6. a 7. ročníky 
Varhanní koncert v kostele ve Šlapanicích pro 6. a 7. ročník 

• Referáty a projektové práce v oblasti populární i vážné hudby – v průběhu celého školního roku 
 
Ch 
• Výukový program – odpad, třídění odpadů (Lipka) – 8. a 9. ročník 
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M 
Kromě matematických soutěží si mohli žáci devátého ročníku vyzkoušet své znalosti a dovednosti ve 
srovnávacích testech, které připravili vyučující matematiky, v testech od společnosti Cermat Praha 
a v „Přijímacích zkouškách nanečisto“ , které pro ně také připravili vyučující matematiky. Na 
základě výsledků těchto testů si žáci mohli udělat představu o tom, na jaké úrovni jsou jejich znalosti 
a kolik úsilí je třeba ještě vynaložit, aby uspěli v přijímacím řízení a v dalším studiu na střední škole. 
 
Př 
• Výukový program “Pohár vody“ – aktivita ekologického sdružení Rozmarýnek (7. ročník) 
• Návštěva ZOO – 1. ročník, 3. ročník a 6. ročník 
• Exkurze do Anthroposu – třídy VIII. A a VIII. D 
• Adopce zvířat v ZOO: 

Naše ZŠ pořádá každoročně dobrovolnou finanční sbírku na adopci zvířat v brněnské zoologické 
zahradě. Sbírka je organizována již od roku 1997. Zoologická zahrada vyčíslila poměrnou část 
roční spotřeby na výživu jednotlivých druhů zvířat. Adoptivní rodiče mají právo se zúčastnit 
krmení vybraných zvířat a účastnit se dalších akcí pořádaných zoologickou zahradou. Přednášky, 
které ZOO pořádá, pro děti a studenty jsou pro adoptivní školy zdarma. 
V roce 2006 jsme vybrali 6 800 Kča stali jsme se adoptivní školou pro kočku bengálskou, krajtu 
královskou a papouška zpěvavého. V roce 2007 to byla částka 7 500 Kč (bobr kanadský, kosman 
zakrslý). 

• Projekt „Historický vývoj Země“ – 9. ročník 
 
Rv 
• Beseda o drogách – Radek John – Křižovatky (Divadlo Bolka Polívky), VIII. A 
• Beseda – Dr. Radim Uzel – Plánované rodičovství (Divadlo Bolka Polívky), VIII. A 
• Projekty 8. ročník – AIDS 
 
Tv 
• Lyžařský kurz – z důvodu sněhových podmínek byla náplň kurzu upravena, kurz snowboardingu byl 

zrušen. 
 
Vv 
• Výroba vánočních přání 
• Dárky k zápisu do 1. tříd 
• Den Země 

- aranžování v prosklené místnosti u vchodu 
- asambláž z plastů – V. B 
- strom přání pro 1. stupeň (nachystali žáci z UVČ 9. ročník) 
- výzdoba učebny informatiky, prostoru před dílnami (stroje) 

• Keramické dárky pro vycházející žáky 9. ročníku – čtyřlístky 
• Papírové medaile ke Dni dětí 
• Průběžné doplňování a opravování výzdoby na závěsných panelech a nástěnkách 
 
Z 
• Návštěva planetária v Brně na Kraví Hoře – 6. a 7. ročník (program „Proč?“ – naši žáci zvítězili 

v rámci tohoto programu v zeměpisné soutěži) 
• Exkurze do ruční papírny ve Velkých Losinách a návštěva ZOO Olomouc – 9. ročník 

E. Prezentace na veřejnosti 

• Den otevřených dveří 
• Květnové vystoupení pro maminky 
• Účast na loučení se školním rokem na náměstí 27. 6. 2007 
• Výzdoba prostor knihovny žákovskými pracemi 
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• Školní ples 
• Informace a fotky do Informačního kanálu Šlapanice ze zahraničního zájezdu do Vídně, Paříže 

a Londýna 
• Jarní detkání s bývalými zaměstnanci školy – recitace, zpěv, instrumentální skladby 
• Článek do zpravodaje – informace o soutěžích v českém jazyce, ohlédnutí za školním rokem 
• Práce na ozdobách na vánoční strom na náměstí 
• Výběr výtvarných prací pro vestibul Městského úřadu 

Část VIII. 
Zhodnocení a závěr 

A. Oblast personální 

 I v tomto školním roce jsme se potýkali s úbytkem žáků. Situaci jsme museli řešit snížením stavu 
zaměstnanců k 31. 8. 2007 (1 pedagog). K radikálnějšímu propouštění nebylo nutné sáhnout, protože 
do starobního důchodu odešel taktéž 1 pedagogický pracovník. Na konci měsíce listopadu nastoupil, 
po skončení volebního období, zpět na školu L. Konečný (uvolněná funkce místostarosty). 
S klesajícím počtem pracovníků nadále přetrvává problém sestavování vhodných úvazků jednotlivým 
pedagogům. Někteří učitelé se tak museli věnovat i oblastem, které nejsou v jejich odbornosti.  
 Do starobního důchodu odešla také vedoucí školní družiny a administrativní pracovnice, za které 
byly přijaty nové pracovnice. 

B. Oblast výchovně-vzdělávací 

 Trend v poklesu žáků pokračuje a bude přetrvávat především na druhém stupni školy, kam 
postupně přecházejí slabší ročníky ze stupně prvního. Otevřeli jsme opět jen 3 šesté třídy. 
Předpokládáme, že by na druhém stupni mohl úbytek pokračovat v dalších letech až na úroveň 2 tříd 
v každém ročníku (tj. pokles v počtu tříd o 50 % ve srovnání se školním rokem 2003/2004). 
 Školní rok byl věnován přípravě nového školního vzdělávacího programu. 

C. Oblast materiálně technická 

 Stav budov a staršího zařízení základní školy je i nadále na pokraji životnosti a bezpečné 
funkčnosti. Pro udržení provozu škola provedla řadu oprav, jejichž výčet je uveden níže. 
 Navázali jsme na započatou výměnu školního nábytku. Výškově nastavitelný nábytek jsme pořídili 
do dalších 3 tříd na 1. stupni. Výměna školního nábytku a tabulí byla dále naplánována na hlavní 
prázdniny a tak v novém školním roce jsou již všechny třídy na 1. stupni vybaveny novým nábytkem. 
Splnili jsme i cíl zrekonstruovat pracovnu výchovného poradce. Nepodařilo se nám však připravit 
spisovnu odpovídající platné legislativě. 
 Na školním hřišti jsme pokračovali v úpravách, provedli jsme celkovou rekonstrukci doskočišť pro 
skok do dálky. 
 V oblasti vzdělávání i nadále doplňujeme a obměňujeme vybavení a učební pomůcky dle 
požadavků jednotlivých předmětových komisí. Domníváme se, že vybavení učebními pomůckami je 
na slušné úrovni. 
 V dalším roce budeme pokračovat ve výměně nábytku a úpravách školního hřiště dle finančních 
možností školy. 
 Ve spolupráci se zřizovatelem byla o hlavních prázdninách zahájena příprava projektové 
dokumentace pro rekonstrukci tělocvičny a bazénu. 

 

Ve školním roce 2006/2007 byly provedeny na základní škole tyto práce (řazeny dle data 
provedení): 

- malování tříd, šaten u tělocvičny a bazénu, sprch 
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- oprava klimatizace a bezkontaktních baterií ve školní kuchyni 
- výměna oběhového čerpadla v kotelně 
- oprava regulační stanice – únik plynu 
- kalibrace měřicích přístrojů a dávkovacího čerpadla ve strojovně bazénu 
- oprava prasklého přívodu vody do kuchyně 
- oprava elektroinstalace v kuchyni 
- oprava izolace odpadu v kuchyni (nad učebnou informatiky) 
- výměna hlavního uzávěru vody v kotelně 
- oprava elektroinstalace výtahu v kuchyni 
- oprava zabezpečovacího systému 
- výměna čerpadla tlakové vody v technologii bazénu 
- rekonstrukce doskočiště – výkopové práce, betonování, dřevěné obložení, povrchové úpravy, nový 

písek, krycí síť pískoviště 
- oplocení sportovního areálu 
- výměna chladicího zařízení v kuchyni 
- rekonstrukce rozvodů topení a vody v „domečku“, výměna kotle 
- výměna filtrů a seřízení vzduchotechniky v kuchyni 
- odstranění úniku vody na hlavním řádu v kotelně 
- oprava protiproudého ohřívače vody v technologii bazénu 
- označení únikových cest v budovách školy fotoluminiscenčními bezpečnostními značkami 
- oprava radiátoru a prasklého potrubí v kotelně 
- oprava odtoků na chlapeckých sociálních zařízeních 
- instalace zatemnění v učebně informatiky a fyziky 
- instalace závěsů v 8 třídách na 2. stupni 
- oprava prasklého potrubí v technologii bazénu, výměna radiátorů, oprava sprch 
- rekonstrukce pracovny výchovné poradkyně – elektroinstalace, malování, nábytek 
- oprava litinové pečící pánve a termostatů v kuchyni 

Část IX. 
Poradenské služby v základní škole 

A. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) 

 fyzický počet dosažené vzdělání 
výchovný poradce 1 VŠ 
školní metodik prevence 1 VŠ 
speciální pedagog 1 VŠ 

B. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 

Základní škola nečerpala na poradenskou činnost ve školním roce 2006/2007 žádné finanční 
prostředky ze státního rozpočtu formou grantů nebo dotací. 

C. Individuální integrace 

Typ postižení Počet žáků 
zrakově postižení 1 
poruchy chování 2 
poruchy učení 20 
celkem 23 
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Část X. 
Hodnocení Minimálního preventivního programu 

Naše škola pracovala dle Minimálního preventivního programu pro školní rok 2006/2007. Jeho cílem 
byla zejména prevence sociálně patologických jevů (drogové závislosti, záškoláctví, vandalismus, 
šikana, atd.) a výchova ke zdravému životnímu stylu. Metodami realizace programu byly převážně 
různorodé aktivity ve všech předmětech – referáty, projekty, soutěže, obhajoba určitého názoru, atd. 
Ve spolupráci s odborníky (Zdravotní ústav v Brně, Spondea, MěÚ Šlapanice) byly pro žáky 
zorganizovány jednorázové preventivní aktivity: 
6. ročník – Rodina (rozvod, noví partneři rodičů, konfliktní vztahy v rodině, neúplná rodina) 
7. ročník – Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie) 
8. ročník – Vztahy a intimita (vztahové problémy s vrstevníky, parta, první lásky a partnerské vztahy). 
 
Žáci i rodiče mohli využívat konzultačních hodin výchovného poradce a metodika primární prevence. 
Cílem programu bylo také mapování sociálně patologických jevů (dotazníky), které se však nepodařilo 
uskutečnit. 

Část XI. 
Další údaje 

Děkujeme všem pracovníků školy za vykonanou práci a úsilí, které věnovali svěřeným žákům. 
Děkujeme Školské radě, občanskému sdružení Kalamář a Sdružení rodičů a přátel školy při Základní 
škole Šlapanice, všem spolupracovníkům z dalších organizací i všem osobám, kteří se i třeba jen 
malou měrou podílely na aktivitách školy. Naše poděkování také patří všem organizacím, které 
spolupracovaly se školou nebo se jiným způsobem podílely na realizaci školních a žákovských aktivit. 
 
 
Ve Šlapanicích 10. 10. 2007 
 Mgr. Michal Klaška 
 ředitel školy 


