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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. Roman Skočovský, Ph.D. 
zástupce ředitele: Mgr. Monika Pantělejevová, RNDr. Antonín Šerý 
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: kancelar@zsslapanice.cz 
web: www.zsslapanice.cz 

B. Školská rada 
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. Zápisy z jednání školské rady jsou k dispozici 
na webových stránkách školy – www.zsslapanice.cz. 

Členové školské rady: 
Zástupci zřizovatele Zástupci rodičů Zástupci základní škol 

Katarína Krejčí, DiS., předsedkyně 
doc. RNDr. Svatopluk Novák, 

Pavel Horák 

Ing. Eva Černá 
Gabriela Pořízková 

Ing. Martina Schusterová 

Mgr. Zora Dufková 
Mgr. Lubomír Konečný 
Mgr. Šárka Štěpánková 

C. Obory základního vzdělávání a vzdělávací program 
Kód oboru Popis oboru Forma studia Délka studia Kapacita oboru Platí od 
79-01-C/01 Základní škola denní devět let 800 1.9.2007 
 

Název vzdělávacího programu Výuka v ročníku 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Šlapanice 1. - 9. 
Kapacita školní družiny ve školním roce 2012/13: 200 dětí 

Část II. 
Údaje o pracovnících školy 

(k 30. 9. 2012) 

A. Pedagogičtí pracovníci 

Pedagogičtí 
pracovnici 

Fyzické osoby Přepočteno na plné 
zaměstnance* 

celkem z toho ženy celkem z toho ženy 
učitelé 1. stupeň 16 14 16 14 
učitelé 2. stupeň 23 18 22,27 17,27 
vychovatelé 6 6 4,75 4,75 
asistenti pedagoga 4 4 2 2 
Celkem 49 42 45,02 38,02 
*) Přepočtené stavy jsou počty zaměstnanců přepočítané na plné úvazky 

mailto:kancelar@zsslapanice.cz
http://www.zsslapanice.cz
http://www.zsslapanice.cz
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Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 
 Přepočtený/fyzický % 
Celkový počet pedagogických pracovníků 45,02 / 49 100 

z toho odborně kvalifikovaných 43,02 / 47 95,56 

Pohyb pedagogických pracovníků 
Přijatí absolventi učitelského studia 0 
Ostatní přijatí pedagog. pracovníci 3 
Odešli na MD v průběhu roku 0 
Ukončili pracovní poměr během šk. roku 3 

Věkové složení 
Věk Muži Ženy 
do 35 let 1 10 
35 – 50 let 2 25 
nad 50 let 4 6 
důchodci 0 1 
Celkem 7 42 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

Typ kurzu/školení Počet zúčastněných 
Příprava a sestavení účetní uzávěrky 1 
Metodika hospodaření 1 
Profesní rozvoj řídícího pracovníka ve školství 1 
Metodika výuky výtvarné výchovy 1 
Krajská konference hromadného stravování 1 
Dyslexie – novinky v pedagogické diagnostice 1 
Tvořivá, taneční a pohybová výchova pro ml. šk. věk 1 
Vánoční výtvarná dílna 2 
Efektivní nonverbální komunikace 1 
Vlastivěda činnostně ve 4. roč. 1 
Informační seminář pro budoucí žadatele o granty 1 
Alternativní metody a formy práce v ČJ 1 
Odborná tématická exkurze - Lipsko (šk. stravování) 1 
Projektový manažer 1 
Židovské muzeum v Praze  1 
Novela archívního zákona 1 
Primární prevence rizikového chování 1 
Kompetence asistenta pedagoga 1 
Cestovní náhrady 1 
Zákoník práce, platové předpisy, evidence prac. doby 2 
Vzdělávání žáků s PAS v hl. vzdělávacím proudu 3 
Nová podoba PSP a nové objevy ve světě elem. částic 1 
Nové trendy v moderním vaření  4 
Hyg. minimum a nové trendy v moderním vaření 3 
Projekty ve školní družině 1 
Forum bohemicum XXXI. 2 
Písemný projev v anglickém jazyce 1 
Arabsko-izraelský konflikt 1 
SAS – pracovní seminář 1 
Prima němčina jako druhý cizí jazyk 1 
Fondy FKSP 2 
Hygiena ve školním stravování 1 
Úřad práce – setkání výchovných poradců 1 
Řešení problémových situací z pohledu práva 2 
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Celkem 47 

B. Ostatní zaměstnanci 

Ostatní zaměstnanci 
Počet pracovníků 

fyzický přepočtený 
administrativa 2 2 
provoz 7 6,625 
provoz-bazén 11 2,33 
šk. jídelna/kuchyň 11 10,25 
Celkem 31 21,205 
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Část III. 
Výkon státní správy 

A. Zápis k povinné školní docházce (ke dni 28. 2. 2013) 
Počet zapisovaných (rozdělení podle věku) 

Děti 
zapisovaní zapsaní na dané škole 

celkem z toho dívky celkem z toho dívky 
Poprvé u zápisu 94 41 118 46 
Po odkladu šk. docházky 24 5 86 32 

Do 31. 5. 2013 podali zákonní zástupci žádost o odklad školní docházky celkem pro 32 dětí. 
Nový školní rok 2013/2014 zahájilo celkem 86 žáků 1. ročníku. 

B. Přestup do základní školy 
K plnění povinné školní docházky na základní škole od školního roku 2011/2012 bylo zařazeno 

15 žáků (z toho 9 dívek), jejichž zákonní zástupci požádali o přestup žáka na naši školu. 

Část IV. 
Výsledky výchovy a vzdělávání 

(podle stavu žáků k 15. 9. 2013, po opravných a dodatečných zkouškách) 

A. Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník 
Prospělo 

s vyznamen
áním 

Prospělo Neprospělo 

1. 87 2 - 
2. 84 1 - 
3. 55 5 - 
4. 54 16 - 
5. 43 17 - 

Celkem 1. stupeň 323 41 - 
6. 32 40 - 
7. 32 37 - 
8. 17 32 1 
9. 20 41 - 

Celkem 2. stupeň 101 150 1 

Celkem za školu 424 191 1 

B. Hodnocení chování: 

Stupeň chování 
1. stupeň ZS 2. stupeň ZŠ 

1. poletí 2. pololetí 1. poletí 2. pololetí 
1 366 365 251 246 
2 - - - 4 
3 - - - 2 

C. Absence 

Žáci 
omluvená neomluvená 

celkem průměr na 
žáka 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 

1. stupeň 9556 15839 - - 25395 69,5 
2. stupeň 13482 18071 - 62 31553 125,5 
celkem 23038 33910 - 62 56948 97,5 
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D. Výsledky přijímacího řízení na SŠ a SOU 
 Celkem % 
Počet žáků 9. ročníku 61 100 
Počet žáků s maturitním studiem 51 83,6 

Z toho úspěšně přijatí v 1. kole 49 96,1 
   
Počet žáků přijatých na SŠ s výučním listem 10 16,4 
Gymnázium a OA zvolilo 13 21,3 
   
Počet žáků hlásících se na gymnázium ze 7. ročníku 7 100 
Počet žáků přijatých ze 7. ročníku 5 71,4 
   
Počet žáků hlásících se na gymnázium z 5. ročníku 23 100 
Počet žáků přijatých na gymnázium z 5. ročníku 11 47,8 

Část V. 
Poradenské služby a prevence sociálně patologických jevů 

Škola disponuje poradenskými službami v rámci poradenského centra v rámci ESF (OP VK). 
Kromě manažerské funkce tvoří poradenské centrum tyto profese: výchovný poradce, školní psycholog, 
speciální pedagog a metodik prevence. 

Výchovný poradce (VP) 
Výchovný poradce kromě metodické, monitorovací a statistické funkce vykazuje i činnost 

spolupráce s poradenskými a školskými zařízení v návaznosti na propojení vzájemné komunikace se 
zákonnými zástupci. Nad rámec části IV lze doplnit o tyto údaje: 

• Jednání s rodiči s přítomností VP – celkem 23 jednání (kázeňské přestupky proti školnímu řádu, 
neomluvená absence, výukové obtíže, výchovné komise) + další jednání zaměřená na 
poradenskou činnost, která se uskutečnila na základě přání rodičů 

• Výchovná komise – celkem 14 výchovných komisí (neomluvená absence, opakované porušování 
školního řádu) 

• Integrovaní žáci – celkem bylo integrováno 11 žáků (2 žáci 1. stupně, 9 žáků na 2. stupni) 

Metodik prevence (MP) 

Přehled počtu řešených případů 
Forma: 

kyberšikana: .................................................. 0 
slovní urážky: .............................................. 11 
fyzická šikana 1. stupně: ............................... 5 
šikana učitele: ............................................... 0 
vztahy ve třídě: .............................................. 3 
suicidní sklony: ............................................. 1 

Celkem: .................................................................. 20 

Konzultace s rodiči: ................................................ 13 
osobní: .......................................................... 5 
telefonické: .................................................... 8 

Konzultace s třídními učiteli: .................................. 18 
Konzultace a výslechy žáků k jednotlivým kauzám: . 41 
Konzultace s učiteli – netřídní: .................................. 4 
Účast na výchovných komisích: ................................ 1 

Školní psycholog (ŠP) 
Od 1. 11. 2011 působí na ZŠ Šlapanice nová školní psycholožka Mgr. Eva Holoubková. 

Práce se žáky 
• individuální konzultace celkem s 63 žáky, s 39 žáky opakované kontakty 
• 19 žáků v dlouhodobé péči ŠP 
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• práce se skupinami žáků (1x výukové problémy (3 žáci), vztahy ve třídě (v průběhu roku 3 
skupinky po 3 – 4 žácích) 

Práce s rodiči 
• individuální konzultace celkem s 52 rodiči, s 31 rodiči opakované kontakty 
• beseda s rodiči předškoláků v MŠ Hvězdička a MŠ Zahrádka o školní zralosti a souvisejících 

tématech 
• beseda o práci ŠP na ZŠ Šlapanice ve spolupráci s organizací KRAP Sluníčko 
• účast na zápisu do 1. tříd 
• představení ŠP na třídních schůzkách 1. ročníků 
• schůzka pro rodiče budoucích 6. tříd – informace o působení ŠP a adaptačním kurzu 
• ŠP k dispozici na třídních schůzkách 

Práce s učiteli 
• individuální konzultace celkem s 29 pedagogy, opakovaně 
• pravidelné schůzky v rámci školního poradenského pracoviště 
• organizace informační schůzky pro ŠPP o službách SVP s psychologem SVP Veslařská 

Práce se třídou 
• depistáž školní zralosti a prevence SPU v 1. A, 1. B, 1. C, 1. D 
• účast na adaptačním kurzu (odpolední program se třídami) 6. A, 6. B, 6. C 
• práce s 22 třídami, celkem 68 hodin přímé práce se třídami (diagnostika vztahů ve třídě a klima 

třídy, vztahy ve třídě a prevence šikany a další programy ve spolupráci s třídním učitelem). 
• škola v přírodě s 1. C, 3. A, 3. C 
• školní výlet s 6. B a 6. C 
• náslechy v hodinách 

Program volba povolání 
• administrace psychodiagnostických metod a motivační pohovor s celkem 21 žáky 9. ročníků a 

s jejich rodiči nad výsledky testů. 

Spolupráce s metodičkou prevence při šetření šikany a dalších rizikových jevů 
• konzultace s metodičkou prevence k 7 případům (šikana, sebepoškozování) 
• konzultace s vyučujícími k tématu šikany 

Spolupráce s poradenskými, zdravotnickými a dalšími zařízeními mimo školu: 
• PPP (6 x osobní, výukové a výchovné obtíže žáků)  
• SVP (1 žák, dlouhodobá práce s 1 třídou) 
• OPD (1 žák)  
• SPONDEA (1 žák) 
• Klinický psycholog (1 žák) 

Část VI. 
Školní aktivity a prezentace školy 

Zde obvykle uvádíme výčet školních i mimoškolních aktivit školy, spolupráci s organizacemi 
v obci i jinými subjekty. Tento výčet je možné dohledat v rámci publikační činnosti cestou webové 
stránky a její prezentace, neboť přesahuje únosnou mez a smysl rozsahu výroční zprávy. 

Lze zdůraznit pouze zásadní inovaci webové stránky ve spolupráci s firmou Formsoft, 
pravidelnou publikační činnost do Šlapanického zpravodaje i infokanálu šlapanické TV21 

Část VII. 
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce nebyla na základní škole provedena veřejnosprávní kontrola Českou školní 
inspekcí. 

Na škole byla provedena  KrÚ Jihomoravského kraje veřejnoprávní kontrola, dne 22. 05. 2013 
č.j.: JMK 43 124/2013. Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky – poskytování 
příplatku podle ustanovení par. 3 odst. 6 vyhlášky č. 492/2005 Sb. V rámci kontroly bylo zjištěno 
porušení právních předpisů (o statistické službě), a to tím, že nebyly správně vykázány údaje ve 
statistickém výkazu o základní škole M3. Nesprávným vykázáním druhu zdravotního postižení nedošlo 
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k neoprávněnému čerpání finančních prostředků z dotace poskytované na vzdělávání. Byla přijata 
nápravná opatření ze strany školy. 

Část VIII. 
Základní údaje o hospodaření 

Základní škola hospodaří: 
• se státními prostředky určenými na platy, náhrady platů, odměny za práci vykonávanou na 

základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, na výdaje na úhradu pojistného, na 
sociální zabezpečení a na úhradu zdravotního pojistného, na příděly do fondu kulturních a 
sociálních potřeb, na učební pomůcky, učebnice a na další vzdělávání pedagogických 
pracovníků: 

 plánovaný rozpočet (tis. Kč) skutečnost (tis. Kč) 
2011 18 889 21 519 
2012 20 555 21 032 
2013 23 000 není známá 

 
• s prostředky poskytovanými zřizovatelem školy určenými na zajištění provozu školy, kromě 

výdajů hrazených z prostředků státního rozpočtu:  

 
• s prostředky získanými hospodářskou činností školy (pronájem, pořádání odborných kurzů a 

školení, poskytování stravovacích služeb): 
o kalendářní rok 2011 – 1 586,5 tis. Kč 
o kalendářní rok 2012 – 1 695,1 tis. Kč 
o období leden – srpen 2013 – 1 065,7 tis.- Kč 

Podrobnější rozbor hospodaření je uveden ve výroční zprávě o hospodaření školy. 

Část IX. 
Rozvojové a mezinárodní programy 

Základní škola se v tomto školním roce úspěšně zúčastnila výzvy ESF v rámci ROP JV – oblast 
podpory 3.2. Školství a volnočasové aktivity (Víceúčelový atletický areál - 85% dotace z ROP JV 
v objemu cca 10,5 mil. Kč), která významně zlepší strukturu a možnosti sportovních zařízení ve 
Šlapanicích v souvislosti s ŠVP ZV a volnočasovými aktivitami. 

Část X. 
Projekty financované z cizích zdrojů 

Škola obdržela dotace na projekty: „Rozvoj poradenského centra včetně komplexní specializované 
podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" v rámci OP VK, prioritní osa č. 1, oblast podpory 
1.2. - Rovné příležitosti ve vzdělávání v Jihomoravském kraji II a projekt „Zlepšení kompetencí 
pedagogických pracovníků Základní školy, Šlapanice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace" 
v oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských poradenských zařízení 
v Jihomoravském kraji II. Tyto prostředky jsou čerpány ve školním roce 2012/2013 i 2013/2014. 

Část XI. 
Spolupráce s odborovou organizací 

Na základní škole pracuje základní odborová organizace, se kterou zaměstnavatel úzce 
spolupracuje. Zaměstnavatel informuje odborovou organizaci dle § 279 zákoníku práce a projednává 
s ní veškeré záležitosti dle § 280 zákoníku práce. Zaměstnavatel umožňuje činnosti odborové organizace 
a poskytuje ji potřebné zázemí. 

 plánovaný rozpočet (tis. Kč) skutečnost (tis. Kč) 

2011 
6 500 z toho: 
1 500 tis. Kč na provoz bazénu pro veřejnost 
2 573 tis. Kč nařízený odvod odpisů ve 100 % výši 

9 073 

2012 
9 073 z toho: 
   951,2 tis. Kč na provoz bazénu pro veřejnost 
2 476,2 tis. Kč nařízený odvod odpisů ve 100 % výši 

8 976 

2013 
10 560 z toho 
1 560 tis Kč na  provoz bazénu pro veřejnost 
2 500 tis Kč nařízený odvod odpisů ve 100 % výši 

není známá 
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Část XII. 
Zhodnocení 

1. Ve školním roce došlo mezi zaměstnavatelem (ZŠ Šlapanice) a bývalým ředitelem k soudnímu líčení. 
(Žaloba o určení trvání pracovního poměru - nepravomocným rozsudkem ze dne 22.8. 2013, č.j. 14 
C 197/20112 – 41, se žaloba zamítá). 

2. Analýza v oblasti ICT vygenerovala potřebu návrhu a akutní realizace nové koncepce v této oblasti. 
Byla přestěhována učebna ICT, server, rozvody sítě. 

3. Byla dokončena výměna poškozeného plotu ze hřbitovní strany u sportovního areálu. 

4. Pro oblast školního stravování byla zpracována studie, která zajistí požadovaný počet obědů pro 
budoucí nárůst strávníků včetně obnovy nefunkčních nebo amortizovaných gastronomických 
zařízení. Vše v souladu s hygienickými požadavky pro školní stravování. 

5. Nebyla prodloužena smlouva se správcem sítě (smlouva na dobu určitou). Nově byla uzavřena 
smlouva s novou firmou. 

6. Ekonomka požádala na vlastní žádost o ukončení pracovního poměru (20. 12. 2012 s uplynutím 
výpovědní doby ke dni 28. 2. 2013, bez udání důvodu). Ekonomickou agendu vykonává na základě 
veřejného výběrového řízení, profesionální firma formou mandátní smlouvy. 

7. Vedoucí kuchyně požádala o ukončení pracovního poměru (27. 2. 2013 s uplynutím výpovědní doby 
ke dni 30. 04. 2013, bez udání důvodu). Uvolněné místo bylo obsazeno na základě veřejného 
výběrového řízení. 

8. Škola v rámci zlepšení občanské vybavenosti zprovoznila v době letních prázdnin školní bazén a 
hřiště jako koupaliště pro veřejnost (denně od 10.00 – 18.00 hod.). Současně byl areál využit pro 
sportovní aktivity jako příměstský tábor, a to včetně stravování. 

9. V rámci facilitované diskuze s rodiči, vedením školy a zřizovatelem byla přijata opatření, která zajistí 
stávající úroveň výuky anglického jazyka. Jedním z nich bylo vybavení jazykové učebny novou 
interaktivní tabulí (změnili jsme priority v původním projektu v rámci OPVK). 

10. Byla přijata opatření, která vedou k dodržení smluvních podmínek ze strany stavební firmy 
odpovědné za rekonstrukci školního bazénu - vymáhání reklamací vykazovaných závad. 

11. Vzhledem k enormnímu využití školní tělocvičny pro výuku i doplňkovou činnost v rámci zřizovací 
listiny (pronájmy), jsme prodloužili provoz tohoto zařízení pro veřejnost do 21.30 hod. 

12. Škola byla zařazena do projektu SZIF EU – „Ovoce do škol“, zdarma čerstvé ovoce pro žáky 1. st. 

13. Základní škola z rozhodnutí zřizovatele zajišťuje provoz školního bazénu pro veřejnost. Provoz 
bazénu je dofinancováván z rozpočtu zřizovatele. 

14. Škola zpracovala dodatek ŠVP ZV, důvodem bylo zařazení druhého cizího jazyka. Vybrán byl jazyk 
německý s ohledem na personální možnosti školy i vzhledem k historickým, geografickým a 
ekonomickým souvislostem. 

Část XIII. 
Závěr 

Výroční zprávu Základní školy, Šlapanice, Brno – venkov, příspěvkové organizace, Masarykovo 
nám.1594/16, PSČ 664 51 za školní rok 2012/2013 četli a schvalují: 

 za Školskou radu ZŠ Šlapanice za vedení základní školy 

 ...........................................................................  ........................................... 
 datum, jméno a podpis datum a podpis 
  Mgr. Roman Skočovský, Ph.D. 
  ředitel 


