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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
a) Název: Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace
Sídlo:
IČO:
IZO:
E-mail:
Web:
Telefon:

Boršice
75023457
102 731 845
zsborsice@uhedu.cz
www.zsborsice.cz
576514001

b) Zřizovatel: Obec Boršice
právní forma: obec, IČO: 00 290 823
Adresa: 687 09 Boršice 7
c) Právní forma školy: příspěvková organizace
d) Ředitel školy: PaedDr.Mgr. Stanislav Horehleď
Datum konkurzu 23.6. 2005
Datum jmenování: 1.7.2005
e) Zástupce ředitele: V případě nepřítomnosti ředitele zastupuje Mgr. Tomáš Kozák
f) Jméno pracovníka pro poskytování informací a evidenci stížností:
Ing. Jitka Durníková
g) Součásti školy zařazené do sítě:
Základní škola

Kapacita 320 žáků

IZO 102 731 845

Mateřská škola

Kapacita 74 dětí

IZO 107 612 917

Školní družina

Kapacita 25 žáků

IZO 119 100 291

Školní jídelna

Kapacita 230 jídel

Školní klub

Kapacita 188 žáků

IZO 103 279 385
IZO 119 100 843

k) Základní údaje o škole a jejích součástech
Základní škola

Celkem

Počet žáků

Počet žáků na
třídu/skupinu

Počet pracovníků

143

15,88

14

2

Přepočtený počet ped.
pracovníků

12,97
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Mateřská škola
Počet dětí

Počet dětí na
třídu/skupinu

Počet pracovníků

74

24,66

5

Celkem

Přepočtený počet ped.
pracovníků

5

Školní družina
Počet skupin

Počet žáků

Počet dětí na
skupinu

Přep. počet
pracovníků

Počet žáků na
úvazek

1

25

25

0,65

38,46

Celkem

Školní jídelna
Průměrný počet stravovaných

Přepočtený počet pracovníků

198

3,20

Žáci a zaměstnanci

l) Školská rada: Během školního roku 2010/2011 pokračovalo funkční období školské rady,
která měla 6 členů a její předsedkyní byla Mgr. Petra Dostálová, členové Dvouletý Jiří, Cyril
Zach, Mgr. Janíková Lenka, Mgr.Zahrádková Pavla, Mgr. Zapletal Radim.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY
1. Vzdělávací program školy
Vzdělávací program

Školní rok 2010/2011

Č.j. MŠMT:

V ročnících 1.-9.

Počet žáků

Základní škola

Č.j. 16847/96-2

5.

14

Škola pro život

-

1.- 4., 6. – 9.

129

Zvláštní škola

č.j. 22980/1997-22

3.,7.

5

2. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů
Volitelné předměty
Ročník

Název předmětu

Počet skupin

Počet žáků

VII.

Sportovní hry

1

12

VII.

Ekologická praktika

1

17

VIII.

Seminář z AJ

1

20

3
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IX.

Seminář z M

1

23

IX.

Seminář z ČJ

1

23

Název

Nepovinné předměty
Počet skupin

Počet žáků

3

41

Zájmové útvary
Počet skupin

Počet žáků

Náboženství

3. Zájmové útvary

Název
Šachový kroužek

2

20

Turistický kroužek

1

25

Taneční kroužek

1

23

Pohybové aktivity

2

25

Sborový zpěv

1

7

Ve škole dále probíhá výuka hudebních nástrojů a výtvarného kroužku Slovácké
umělecké školy Uherské Hradiště.

ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY
1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011
Pedagogičtí pracovníci ZŠ
Ped. prac.- poř. číslo Kvalifikace
1
VŠ– D,ped.
2
VŠ-1.st.ZŠ
3
VŠ-TV,BV
4
VŠ-1.st.
školský management
5
VŠ-uč.1.st., OV
6
VŠ-1.st. ZŠ
7
VŠ – 2.st. Př
8
SŠ-vych.
9
VŠ-1.st.
10
VŠ-ČJ, D
11

SŠ-vych.

12

VŠ-Př,Zzv

Prac. zař., funkce
třídní učitel 2.st.
třídní učitelka 1.st.
učitel 2.st.
ředitel

úvazek
1
1
0,54
1

Ped. praxe
34
24
25
23

třídní učitelka 1.st.
třídní učitelka 1.st.
třídní učitelka 2.st.
asistentka ped.
třídní učitelka 1.st.
třídní učitel 2.st.,
vých. poradce
třídní uč.1.st. –
zástup
asist. pedagoga

1
1
1
0,66
1
1

30
20
7
20
11
10

1

14

0,66

40
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13
14
15

SŠ-vych.
VŠ-M,Dg
VŠ- AJ, teol.,uč.zp

vych.ŠD
učitelka 2.st.
třídní uč.2.st.

0,65
1
1

20
26
6

Pedagogičtí pracovníci MŠ:
Ped. prac.- poř. číslo Kvalifikace
1
2
3
4
5

Učitelé
Vychovatelky ŠD
Asistentky ped.
Celkem

SŠ uč. pro MŠ
SŠ uč. pro MŠ
SŠ uč. pro MŠ
SŠ uč. pro MŠ
SŠ uč. pro MŠ

Prac. zař., funkce
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
vedoucí učitelka MŠ
učitelka MŠ

úvazek Ped.
praxe
1
1
1
1
1

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011
Počet fyzických osob
Přepočtené úvazky
17
16,65
1
0,65
2
1,32
20
18,62

Personální zabezpečení školy je na vyvážené úrovni. Z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách
a limitu počtu pracovníků je škola schopna zvládat svěřené úkoly vlastní změnou organizace
práce s čerpáním části úvazků z rozpočtu obce.
Nepedagogičtí pracovníci školy ve školním roce 2010/2011
1
školník
2
hospodářka
3
uklizečka MŠ
4
kuchařka
5
kuchařka
6
uklizečka ZŠ
7
uklizečka ZŠ
8
vedoucí ŠJ
9
uklizečka ZŠ
10
kuchařka
2. Analýza lidských zdrojů

1
1
1
1
0,5
1
1
0,7
1
1

2.1. Poměr mužů a žen – pedagogičtí pracovníci
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Můžeme konstatovat, že ve dvacetičlenném pedagogickém sboru tvoří muži jednu pětinu,
v poměru učitelů ZŠ jednu třetinu. Jedná o nadstandardní počet jak v rámci regionu, tak v rámci
republiky.
2.2. Věková struktura – pedagogičtí pracovníci
Během školního roku byl stabilizovaný učitelský sbor, vedení školy řešilo pouze náhradu za
odcházející učitelku MŠ na 1měsíc. Aktuálně mají v pedagogickém sboru zastoupení téměř
všechny věkové kategorie. Věkové složení sboru je vyvážené, nechybí mladá ani střední
generace. Považujeme za výhodu, že kvůli věkovým důvodům nečeká pedagogický sbor
v nejbližších letech žádná zásadní obměna.
Udržuje se vysoká kvalifikovanost pedagogického sboru. Nekvalifikovanou byla ve školním
roce 2010/2011 jedna učitelka prvního stupně zastupující za rodičovskou dovolenou.
2.3. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011
Počet fyzických osob

Přepočtené úvazky

9
7
16

9,2
0,26
9,46

Interní pracovníci
Externí pracovníci
Celkem

Další údaje o nepedagogických pracovnících
Pořadové číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pracovní zařazení
Školník
Hospodářka
Uklízečka MŠ
Kuchařka
Kuchařka
Uklízečka ZŠ
Uklízečka ZŠ
Vedoucí ŠJ
Vedoucí kuchařka
Uklízečka ZŠ
Vedoucí kuchařka

Úvazek
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
1,0
1,0
0,7
1,0
1,0
1,0

Stupeň vzdělání
SOU
VŠ
SOU
SOU
ÚSO
SOU
ÚSO
ÚSO
SOU
SOU
SOU

3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků
školy
Počet
účastníků

Horehleďová
Horehleďová
Hvožďová
Šnajdarová
Kozák

Název akce
Činnostní učení ve výuce ČJ 2.r.
Činnostní učení ve výuce ČJ 3.r.
Činnostní učení ve výuce ČJ 1.r.
Činnostní učení ve výuce ČJ 1.r.
Rozumět dějinám

6

Místo konání, cena
Napaj.
Napaj.
420
420
700
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Počet
účastníků

Název akce

Místo konání, cena

Janíková
Zapletal
Zapletal
Kozák
Janíková
Přikrylová
Kozák
Horehleď
Všichni
Horehleď
Horehleď

Brána jazyků AJ
Burza nápadů AJ
Angličtina efektivně
Rozumět dějinám
Efektivní metody výuky
V zeměpise prakticky jinak
Program Bakaláři
Aktivizující metody při výuce AJ
Praktické použití interakt. tabule
Evropské fondy - šablony
EU – IT ve škole

1870
470
1600 EU
650
640
590
600
1300 EU
1829
Zlín
Otrokovice

MŠ
Mlčková
Třísková
Horňáková

Pohybová výchova dětí předšk. věku
Výtvarná inspirace
Specifická ped. problematika

490
480
600

Komentář: Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo podle plánu zaměřeno především
na 5 oblastí:
 Vzdělávání vedoucích pracovníků školy v oblasti školského managementu, fondů
 Vzdělávání výchovného poradce
 Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků
 Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti informatiky
 Prohloubení odbornosti ve specializaci, kterou jednotliví pedagogové vyučují
V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků musí škola řešit zastupování za školící
se pracovníky z důvodu malého počtu ped. pracovníků, ve stejný termín může na školení jen
jeden pracovník.
Škola využívala především nabídku Střední odborné školy Otrokovice, Národního institutu pro
další vzdělávání, Vzdělávací agentury KPS Vsetín, vzdělávací společnosti Descartes a
reagovala také na další nabídky institucí realizujících akreditované kurzy a semináře. Členové
pedagogického sboru absolvovali i akce pořádané jinými školami.
a) Téměř všichni účastníci hodnotili výše uvedené akce kladně.
b) Účastníci seminářů dokázali se získanými poznatky seznámit své kolegy (ať už v rámci
předmětové komise, nebo v rámci speciálních pedagogických porad – takzvané příklady
dobré praxe).
c) Všichni vyučující, kteří projevili zájem o účast na vzdělávací akci, se mohli vybrané
akce zúčastnit. Výjimečně někteří ped. o DVPP zájem neprojevují. Přes některé potíže
při zastupování dokáže naše škola zajistit podmínky pro realizaci DVPP.

VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
1. Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2010/2011
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Zapsaní do
1. tříd 2010

Počet žádostí
o odklad

Nastoupili do
1. třídy 2010

Zapsaní do
1. třídy 2011

Počet žádostí
o odklad

Nastoupili do
1. třídy 2011

18

2

16

18

7

11

2. Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2010/2011
Třída

1. třída
2.třída
3. třída
4. třída
5. třída
Celkem I.
stupeň
6.třída
7. třída
8.třída
9.třída
Celkem II.
stupeň
Škola
celkem

Počet žáků
celkem

Prospělo
s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Hodnoceno
slovně

16
11
22
15
14

16
11
22
13
7

0
0
0
2
6

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

78

69

8

1

0

15
16
15
23

8
8
10
10

6
8
5
13

1
0
0
0

0
0
0
0

69

36

32

1

0

147

105

40

2

0

3. Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2010/2011
Povinnou školní docházku ukončilo 23 žáků devátých tříd (10 dívek, 13 chlapců). Pět žáků
naší školy bude od září studovat ve čtyřletém gymnáziu, deset žáků čeká studium střední
odborné školy a osm bude pokračovat v odborných učilištích.

Střední školy
s maturitou

PŘEHLED PŘIJATÝCH ŽÁKŮ (PODLE TYPU ŠKOL)
Gymnázia
Střední odborné školy

5
10

Střední odborná učiliště

8

Osmileté gymnázium

1
STŘEDNÍ ŠKOLY

Gymnázium, Velehradská tř. 218, Uh. Hradiště
3 žáci
Gymnázium - všeobecné (čtyřleté)
1 žák
Gymnázium (osmileté)
Střední zemědělská škola a Gymnázium, Velehradská 1527, Staré Město
2 žáci
Gymnázium - všeobecné (čtyřleté)
3 žáci
Ekonomika a podnikání

Obchodní akademie, Nádražní 22, Uh. Hradiště
1 žák
Obchodní akademie
8
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SŠ průmyslová a hotelová, Kollárova 617, Uh. Hradiště
1 žák
Strojírenství
1 žák
Elektrotechnika

SŠ stavební, Zlín
2 žáci

Stavebnictví

SŠ veterinární, Kroměříž
1 žák

Veterinář

SŠ Uh. Brod
1 žák

Sociální péče

STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ

Střední škola služeb, s.r.o., Štěpnická 1156, Uh. Hradiště
1 žák
Kadeřník
SOŠ technická, Mojmír 747, Uh. Hradiště
1 žák
1 žák

Oprav. mot. Vozidel
Stroj. Mechanik

Střední škola Mesit, o.p.s., Družstevní 818, Uh. Hradiště
1 žák
Strojní mechanik
1 žák
Obráběč kovů

SOU, Sv. Čecha 1110, Uh. Brod
1 žák
1 žák
1 žák

Zedník
Instalatér
Tesař

Testování scio žáků 9. ročníků
Ve srovnávacím testování 9.tříd dosáhli žáci naší školy ve všech třech oblastech celkově
průměrných výsledků. Při srovnání výsledků testování v posledních letech mají výsledky
znalostí žáků nadále stoupající tendenci.

4. Hodnocení výsledků výchovného působení
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a) Pochvaly, ocenění, kázeňská opatření
Pololetí

Pochvala

Pochvala ŘŠ

Napomenutí
TU

Důtka TU

Důtka ŘŠ

I.
II.

21
28

3
4

6
7

3
4

0
0

Celkem

49

7

13

7

0

b) Snížené stupně z chování na konci školního roku
Počet
2 – uspokojivé
3 - neuspokojivé

1
1

c) Absence žáků ve školním roce
Třída

Počet omluvených
hodin

Počet neomluvených
hodin

Průměr na žáka

1.
2.

324
492

0
0

20,25
44,72

3.

911

0

41,41

4.

476

0

31,73

5.

599

0

42,78

6.

1194

15

80,60

7.

797

19

51,00

8.

764

2

51,07

9.

2 018

0

87,78

Celkem

7575

37

50,15

d) Výsledky výchovného poradenství
Výchovné poradenství se ve školním roce 2010/2011 řídilo plánem práce výchovného poradce.
Výchovný poradce Mgr. Tomáš Kozák se opakovaně zaměřuje zejména na tyto hlavní oblasti
:
•
•
•
•
•
•

spolupráce s třídními učiteli vycházejících žáků
směrování profesní orientace žáků
poradenská činnost pro žáky i rodiče
kontakt s PPP, SVP HELP
vyhodnocování podnětů ze Schránky důvěry
registrace záškoláctví.

Z nabízených služeb rodiče nejčastěji využívali porady o možnostech umístění vycházejících
žáků. Klíčová byla role výchovného poradce i během administrativního procesu spojeného
s podáváním přihlášek na střední školy. Žáci letos opět dostali možnost podávat tři přihlášky, a
přestože to není naší povinností, dětem i rodičům jsme přihlášky vytiskli a výchovný poradce
intenzivně pomáhal s vyplňováním těchto přihlášek. Škola také uspořádala pravidelnou besedu
pro rodiče žáků devátých ročníků, ve kterých je seznamovala s novinkami v přijímacím řízení.
Rodiče tuto možnost výrazně ocenili.
10

Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Během celého roku využívali žáci i rodiče aktuální informace na nástěnce výchovného poradce
– stránky školy. Školu často navštěvovali zástupci SŠ a SOU, kterým byly umožněny besedy
přímo se žáky. Velmi příznivý ohlas mívá beseda na Úřadu práce v Uherském Hradišti,
zprostředkovaná výchovným poradcem. Beseda je zaměřena na volbu profesní orientace žáků
devátých ročníků. Upustili jsme od účasti na Burze středních škol, a to především proto, že
z blízkého Uherského Hradiště se burza přesunula do Zlína. Žákům jsme umožnili individuální
účast na této burze, tuto možnost někteří žáci využili. Výchovný poradce spolu s metodikem
prevence sociálně patologických jevů aktivně spolupracoval s vedením školy při řešení
závažnějších kázeňských přestupků, pomáhal řešit situaci dětí, které se nikoliv vlastní vinou
ocitly v různých problémech.
I letos navštěvovaly naši školu děti, které z nejrůznějších důvodů prošly odbornými vyšetřeními
u různých specialistů. Naše škola pravidelně spolupracuje zejména s Pedagogickopsychologickou poradnou v Uherském Hradišti, se Speciálním pedagogickým centrem ve Zlíně
a se Střediskem výchovné péče HELP v Uherském Hradišti, důležitá je i spolupráce se
sociálním odborem městského úřadu v Uherském Hradišti.
Na základě vyšetření žáků ve výše uvedených střediscích se můžeme individuálně věnovat
dětem, které potřebují individuální přístup. Kromě zohledňovaných žáků jsme věnovali
zvýšenou péči i žákům integrovaným (12 žáků), ať už z důvodu vývojových poruch učení, nebo
i znevýhodnění zdravotního a tělesného. Pro pět takovou žáků se navíc znovu podařilo od
Krajského úřadu ve Zlíně získat dotaci na asistenty pedagoga a povýšit rozsah hodin, ve kterých
je asistent pedagoga přítomen. Žáci tak mají v pro ně nejnáročnějších hodinách osobní asistenci,
která jim umožňuje vykonávat práci odpovídající jejich možnostem.
e) Výsledky primární prevence sociálně patologických jevů
Primární prevence sociálně patologických jevů se odehrávala podle minimálního
preventivního plánu, jehož autorkou je Mgr. Alena Vlčková.
PEER aktivisté:
pokračovalo se v činnosti PEER aktivistů, 2 žákyně 9. třídy se zúčastnily setkání
organizovaných SVP Help. Ve škole pracuje školní parlament. Z každé třídy na II. stupni jej
navštěvovali zástupci tříd.
Údaje o integrovaných žácích
Druh postižení:
Počet:
Sluchově postižení
Zrakově postižení
Mentální postižení
5
Tělesné postižení
0
S kombinací postižení
0
S vývojovými poruchami 7
Celkem:
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Koncepcí práce s integrovanými byla pověřena třídní učitelka 1.p.r., dyslektické kroužky
vedly 2 učitelky 1.stupně.
Je vypracován krizový plán školy.
Z mimořádných pedagogických aktivit - 1 ped.pracovník je vedoucím okresní metodické
sekce dějepisu.
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f) Hodnocení výsledků EVVO (enviromentální výchovy)
Enviromentální výchova se odehrávala podle plánu EVVO, jehož autorkou je Ing. Ivana
Přikrylová.
g) Největší úspěchy žáků školy ve školním roce 2010/2011
Akce
Šachový turnaj v UH
Šachový turnaj v UH
Okres. kolo v inform. St.M.
Psaní na PC na OA v UH
Turnaj v přehazované Tupesy
Turnaj ve florbale Velehrad

jména
L.Slabá
P.Tománek
P.Hanák
K.Cukrová
ml. dívky
st.žáci

umístění
1. v kat. dívek
2. v kat. registr.
1. místo
1.místo
1.místo
3.místo

h) Vybrané akce uskutečněné během školního roku 2010/2011
I.

stupeň

Akce třídy – spolupráce s institucemi – policie, hasiči, obec, knihovna,
sdružení rodičů apd.
měsíc - třída
Září 1.-4.třída

název akce
Jak Honza přešel na
červenou-divadlo

spolupráce s institucí

1.-2. třída
2.třída
1. – 5. třída

Podzim
Hasík
Den bez aut – výtvarná
soutěž
Dopravní výchova
Výuka plavání
Zahájení hry na flétnu
Exkurze Drátovny
Výroba papíru

Ekol.centrum Žabka
Hasičšský sbor

4.třída
2.-3. třída
2. třída
Říjen 5.tř
5.třída
Listopad - 1.řída
2.třída
4.třída
1.-5.třída
Prosinec
1.-2. třída a 4.třída
2.třída
1.2. třída
1. – 5.
1. – 5.třída
Leden 2. a4. třída

Cesta ke Slabikáři
Beseda s policií
Ekologický program - Les
Drakiáda
Vánoční besídka
Návštěva krmelce
Solná jeskyně
Jarmark
Zima J.Lady
Bruslení
12

Dopravní hřiště UH
Plavecká škola
Žabka
Policie ČR
Žabka – ekol.centrum

SR
Galerie UH

Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Leden 2. a 1. třída

Ekol. Program Zima

Leden 1. – 5. třída
Leden 1. – 5. třída
Leden 2.-5.tř.
2. – 3.tř.
Únor
2. – 5.tř.

Zatmění Slunce
Výtvarná soutěž Lada
Sáňkování
Ukončení výuky plavání

Žabka – ekol.centrum

Sáňkování

Březen
4.tř.
1.třída
1.třída
2.třída
3. tř.
3.tř.
1.a 2.tř.
Duben
1.tř.
1. – 5. třída
1. – 5.třída
Květen
4.třída
5.třída
1.třída
1. - 5. třída
1,.2..třída
2.třída
1. – 5. třída
1.- 5. třída
Červen
1. – 5. třída
2.třída
1. – 5. třída
1. – 5. třída
2.třída
3.- 5. třída

Návštěva knihovny
Návštěva knihovny
Už jsem čtenář-Knížka pro
prvňáčka,Škola naruby
Návštěva knihovny
Návštěva knihovny
Ekolog. program Ptácizpěváci
Ekolog.program Jaro

Místní knihovna
Místní knihovna
NPKK

Pasování na čtenáře
velikonoční jarmark
Den Země

Místní knihovna,obecní úřad
SR
Žabka – ekol.centrum

Dopravní výchova
Den s Lesy ČR
Škola naruby-vyhodnocení
soutěže
Akademie
Hasík – návštěva zbrojnice
Návštěva knihovny
Světový běh harmonie
Sběr papíru

Dopravní hřiště UH
Lesy ČR
Knihovna Boršice

MDD
Návštěva knihovny
Škola v přírodě
Návštěva kina
návštěva knihovny
Koncert Sv. Pluku

Místní knihovna
Místní knihovna
Žabka- ekol. centrum
Žabka – ekol.centrum

OÚ
Hasiči
Knihovna Boršice
Sběrné suroviny
Místní knihovna
SR Boršice
Kino Kunovice
Místní knihovna
Sbor Svatý Pluk

Spolupráce s SPC Duha, HELP, PPP, Charáč
počet žáků - třída
2.tř. 1 žák
1.tř. l žákyně
3.tř. 1 žákyně
4.tř.

Akce
Vyšetření
Vyšetření
Vyšetření
Vyšetření

Instituce
PPP
PPP
PPP
PPP
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Projekty tříd
měsíc – počet žáků - třída
Říjen 21 žáků- 3.třída
Celoročně- 3. třída
Říjen 15 žáků – 4.tř.
Celoročně – 4.tř.
Celoročně – 4.tř.
Říjen 16 žáků-1.třída
Listopad – 16 žáků
Prosinec – 16 žáků
Prosinec – 15 žáků 4.tř.
Březen 11 žáků – 2.třída
Únor – 4.třída
Březen, 3. tř., 21.3., 22 žáků
Březen, 4.tř. 15 žáků
Květen, 3.tř., 19 žáků
Květen l.a 2. třída
Červen – 10 žáků 2.tř.
Celoročně 11 žáků 2. třída
Celoročně 11 žáků 2.třída
Celoročně 16 žáků l.třída
1.pololetí 5.tř.
2.pololetí 5.tř.

název projektu
Podzim
Knížka je můj kamarád
Učíme se předložky
Cesta na ostrov čtenářů

Spolupráce

Celoročně – Vlastivěda, to je věda
Povídání o jablíčku
Cesta ke Slabikáři
Čertovský den

Vánoce jsou za dveřmi

Dobrodružství veverky
Zrzečky
Projekt „Cesta do pravěku“
Projektový den- Vítáme jaro
Zdravé zuby
Zdravé zuby
Zdravé zuby
Ferda mravenec
Hlavička makovička
Putování se sluníčkem
O zlatou včelku
Cestujeme po Evropě
Byl jednou jeden život

Jiné akce – třídní a školní kola soutěží, akce jedinců, turnaje apd.
Měsíc
Únor -březen
Únor -březen

Březen
Březen
Červen

počet žáků třída
1. -5. tř.

Akce
Recitační
soutěž-tř.kolo
1- 5. tř.
Zazpívej
slavíčku –
tř.kolo
1. – 4. třída Školní kolo
recitace
1. – 5. tř.
Pěvecká soutěž,
školní kolo
1.třída
Výtvarná soutěž

pořadatel
Tř.učitelky
Tř.učitelky
Horehleďová
Táňa
Janíková Lenka
Lesy ČR

Olympiády, soutěže
počet žáků třída
2. – 5. třída

II.

Předmět
M – Cvrček, Klokan

Stupeň
14
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Akce

Datum

Beseda s p. Zimovčákek
Homo Historicus
Mathematicus
Historie českého divadla
školní turnaj Scrabble
Naši furianti – SD
turnaj v přehazované
výstava děl Josefa Lady
Vánoční jarmark UH
Sportovní dopoledne – bobování, sáňkování, stavění sněhuláků
Kino v UH – film: Scott Pilgrim proti zbytku světa
Školní kolo Sudoku
Klokan
Běh Harmonie
Školní akademie
Den Země
Májový turnaj v přehazované a florbalu
Den dětí – Smraďavka
Zoo Zlín- přírodovědná exkurze s programem
Turnaj v přehazované
Vystoupení Svatého Pluku

14. 9.
celý rok
celý rok
23. 9.
26. 10.
26. 11.
21. 12.
22. 12.
22. 12.
28.1. 2011
3.2.
23. a 24. 3.
23.3.
17.5.
12.5.
20.4.
18.5.
1.6.
8.6.
28.6.
29.6.

i) Výsledky práce školní družiny
Školní družina má 1 oddělení, které navštěvují žáci 1. – 4. třídy základní školy. Školní
družinu navštěvovalo 25 dětí, z toho 11 chlapců a 14dívek pod vedením paní vychovatelky
Petry Bublákové.
Ve školním roce 2010/2011 probíhala mimoškolní zájmová činnost podle Školního
vzdělávacího programu pro školní družinu „Úsměvu bez starostí“, z kterého se vypracovávají
měsíční plány, na jejichž základě se uskutečňovala nabídka zájmových činností dětí. Jednotlivé
činnosti byly zaměřeny na aktuální témata, roční období, svátky a významné dny.
Spontánní a rekreační činnosti respektovaly individuální a věkové zvláštnosti žáků
školní družiny. Činnosti probíhaly v herně ŠD, tělocvičně , školní kuchyňce, na školní zahradě
a počítačové učebně.
Vytvořili jsme si pravidla chování a vzájemné komunikace ve ŠD. Tato pravidla byla
dětmi respektována a během školního roku nebyly žádné výchovné problémy.
V měsíci září se uskutečnila zahajovací schůzka vychovatelek z okrskových školních
družin ve školní družině při ZŠ v Buchlovicích, kde jsme společně vypracovaly plán akcí na
školní rok 2010-2011.
V měsíci březnu jsme se zúčastnili v zastoupení 4 dívek (2 žákyně 3.třída, 2 žákyně
4.třída) přehlídky školních družin v literárně dramatické a hudebně pohybové činnosti
v Osvětimanech. Děvčata zahrála "Krabicovou pohádku".
V měsíci dubnu se konalo okrskové kolo ve zdravovědě a dopravní výchově mezi
školními družinami ve školní družině v Buchlovicích. Soutěže se zúčastnily a své znalosti si
porovnaly s ostatními vrstevníky 4 dívky ze 2.třídy naší školní družiny.
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V měsíci květnu k nám nastoupila Klára Zahrádková (studentka 2.ročníku SPgŠ
Kroměříž), aby absolvovala souvislou pedagogickou praxi. Její přítomnost byla pro nás
příjemným zpestřením.
V měsíci červnu jsme se za normálního provozu přestěhovali do suterénu naší Základní
školy. Udělám vše pro to, aby tento prostor ŠD byl pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet
vhodné klima.
Petra Bubláková
Mateřská škola
Mateřská škola je součástí právního subjektu ZŠ Boršice. Ředitelem Základní školy a Mateřské
školy Boršice je PaedDr.,Mgr.Stanislav Horehleď, vedoucí učitelkou pro předškolní výchovu
paní Dagmar Žajdlíková.
Ve školním roce 2010-2011 bylo zapsáno 70 dětí., byly vytvořeny 3 třídy.
Personální obsazení: Paní učitelky : Dagmar Žajdlíková, Vladimíra Mlčková, Jitka Třísková,
Šárka Horňáková, Věra Ludvíčková
Všechny paní učitelky mají plné pedagogické vzdělání a měly celé úvazky Na MŠ
pracovaly 2 paní kuchařky a 1 vedoucí školní jídelny, 1 paní uklizečka.


S dětmi s odloženou školní docházkou (2) se pracovalo na základě vypracovaného ind.
plánu a manuálu.



Do Základní školy Boršice odešlo 9dětí



Do základních škol mimo bydliště 2 děti



Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2010/2011 = 9



Počet integrovaných dětí 0





Specifické dílčí projekty :
„Hrajeme si se slovíčky“/logopedická prevence/
Na základě depistáží a se souhlasem rodičů byla logopedická prevence prováděna u 36
dětí.

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
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Třísková:
 Výtvarné inspirace
Mlčková:
 Pohybová výchova dětí předškolního věku
Horňáková
 Speciálně pedagogická problematika pro učitele /diagnostika narušené komunikační
schopnosti u dětí předškolního věku/
Žajdlíková
 Zdokonalování manažerských dovedností vedoucích pracovníku - projekt, který je
spolufinancován Evropským fondem a státním rozpočtem České republiky
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
VYCHÁZELI JSME Z NAŠEHO DLOUDODOBÉHO PROJEKTUŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU :

„VŠICHNI

DOHROMADY UDĚLÁME MNOHO……

PRO RADOSTNÝ A ZDRAVÝ POHLED NAŠICH DĚTÍ.......“
Filosofií školy je ve spolupráci s rodiči rozvíjet zdravě sebevědomé, samostatné děti, schopné
orientovat se v běžných životních situacích a tím je připravit pro vstup do základní školy i pro
další život.

Evaluace a hodnocení předcházejícího školního roku bylo východiskem pro následná
opatření vedoucí nejen k dalšímu zkvalitňování naší výchovně vzdělávací činnosti ale i
věcného prostředí naší mateřské školy.
ŠVP dával učitelkám dostatečný prostor pro konkretizaci na úrovni tříd, což vyústilo
společným vyvrcholením tématických celků v rámci MŠ. Bylo tak posíleno propojení celé MŠ
jak v rámci témat, tak i v aktuální výzdobě a ve společných prožitcích dětí i dospělých.
Usilovali jsme o týmovou spolupráci všech zaměstnankyň, která měla výrazný dopad na
zvyšování kvality poskytující vzdělávání včetně spolupráce s rodiči – návaznost na ŠVP.

Škola spolupracuje:


S rodiči- Drakiáda- společné pouštění draků zakončené posezením u táborového
ohně,vytváření strašidýlek z dýní - „Heloudýně“, Mikulášská nadílka, zapojení rodičů do
předvánoční atmosféry -výroba vánočních ozdob- ,„Vánoční zacinkání“ - společně s
prarodiči dětí, karneval v mateřské škole, vynášení Moreny, Týden s čertíky a andělíčky ,
Velikonoční tvoření, Ekosoutěž - sběr papíru, Den dětí ,Pohádkový týden s barvičkami“,
„Něco končí, něco začíná“- rozloučení s předškoláky.
7. Obecní úřad-SPOZ, dvě paní učitelky jsou členkami, pravidelná účast dětí –Vítání
občánků, oslava ,beseda s důchodci, vystoupení na výroční schůzi SPCCH. Představitelé
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obce navštívili mateřskou školu k příležitosti zahájení školního roku,karnevalového veselí,
k oslavě Dne dětí a Rozloučení s předškoláky. Rovněž se účastnili naší akce DEN ZEMĚ,
Den Boršic
8. Místní knihovna- seznámení s prostředím , exkurze k tématu „Kniha je studnice
moudrosti“,u příležitosti Týdne knihoven - „Průvod světlušek“,Čtení naruby
 S místními podnikateli – exkurze do jejich objektů, vánoční koledování a poděkování ,
tématické výlety
9. Spolupráce se základní školou-zaměřena na zdravý přechod dětí z MŠ se více
zkonkretizovala, účast paní učitelek na zápisu, předávání vzájemných poznatků, vzájemné
hospitace mezi učitelkami, spolupráce v oblasti logopedie, návštěva dětí z MŠ v první třídě
ZŠ, pozvání dětí 1. třídy na kulturní akce do MŠ a opačně. Společná soutěž s dětmi 1. třídy
– „Zazpívej slavíčku“, Školní akademie – ku příležitosti Dne matek
10. Se Sdružením rodičů při ZŠ – Průvod Světlušek, Předvánoční jarmark, Velikonoční
jarmark, Boršická třicítka
Spolupráce s odborníky
11. Beseda pro rodiče předškoláků – Uh.Hradiště- centrum PPP
 SPC při Spec.MŠ-Mgr. Iva Chudobová – logopedie – pravidelná konzultace v průběhu
roku, SPC Duha Zlín – integrace dětí
 Pedagogicko psychologická poradna – školní zralost, poradenství pro rodiče, integrace dětí,
 Screeningové vyšetření zraku – Mgr.Andrea Jeřábková – ortopedista a optometrista
 Spolupráce s veřejností – vánoční koledování v místním rozhlase,lidová tvořivost –
Velikonoční a předvánoční jarmarky – návštěva obchodu s lidovou tvořivostí ,
informovanost prostřednictvím webové stránky, příspěvků do zpravodaje a vývěsní skříňky
na návsi, setkání padesátníků
 Spolupráce s DPS – vystoupení dětí ke Dni seniorů, Vánoční koledování, Den matek
 Účast na výtvarných soutěžích : KIRI ROBOT,/Kiri sýry/, Máme rádi zvířata,/rodinné
centrum Akropolis/ Zahrádka v květech očima dětí / Český zahrádkářský svaz

 V průběhu roku měly děti možnost pravidelně zhlédnout divadelní, maňáskové či
loutkové představení a zúčastňovat se akcí pořádaných MŠ.
9. „Duhová pohádka“- v podání herců K.Smudové a Mgr.S.Koule
10. „Krtek a medvídek “ – maňáskové divadlo z Hodonína
11. Fotografování dětí – vánoční přáníčka
12. Mikulášská besídka“ - duo Procházkovi
13. „Mikulášek zvoní, cinká..“ – návštěva v obchodu Jednota
14. „Vánoční pečení“
15. „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ – pohádka v podání divadelní společnost ze Štemperka
16. „Povídání s myslivci“ – v podání jednoho z rodičů a prarodičů - zvířátka v zimě
17. Karneval v MŠ v podání herce Slováckého divadla I.Vacka
18. „Malý čaroděj“ – humorní pohádka zaměřená na kamarádské vztahy v podání manželů
Horákových z Hodonína
19. Budka v poli – v podání divadelní společnosti „Sluníčko“ z Prostějova
20. „Dopravní dopoledne“ ve spolupráci s policií české republik y z Buchlovic
21. „Loupežnická pohádka“ – v podání manželů Horákových z Hodonína
22. „Veselé pohádky z čertovy zahrádky“ – divadelní společnost „Barborka“ z Napajedel
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V průběhu roku jsme společně absolvovali tematické vycházky „ Cesta za lesním skřítkem“,
„Vánoce v lese“, Kapře, kapříku, „Den země“ “. cesta za skřítkem Oskorušákem. Cílem našeho
výletu – Archeoskanzen Modrá
Velkým zážitkem pro děti byla Pohádková noc v mateřské škole ,v podání všech paní učitelek včetně paní
uklizečky , spojená s módní „pyžámkovou“přehlídkou .
I v letošním školním roce měly maminky dětí, které ještě nenavštěvují MŠ, možnost strávit s nimi společné
„Pohodové chvilky“.

Velkým oceněním naší práce bylo předání certifikátu od Svazu postižených civilizačními
chorobami v ČR, o.s – -Poděkování za dlouholetou a významnou práci pro zdravotně postižené
občany.
Zpracovala vedoucí učitelka MŠ
Dagmar Cilečková

SPOLUPRÁCE S RODIČOVSKÝM SDRUŽENÍM
Škola považuje tuto spolupráci za neformální, prospěšnou a považuje ji za nezbytnou pro obě
strany. K jejich nejvýznamnějším aktivitám patří nádherný Ples SR, vánoční a velikonoční
jarmark, Den dětí. Významná je i finanční pomoc pro žáky na LVVK, školu v přírodě,
příspěvek na půjčovné pro šaty na předtančení. Předsedkyni sdružení rodičů paní Veselé patří
velké poděkování za aktivity ve prospěch dětí.
Rodiče i žáci se formou ankety měli možnost vyjádřit k dění ve škole, k možnostem mimoškolní
činnosti. Výsledkem bylo zjištění, že rodiče ani žáci o další mimoškolní aktivity organizované
školou nemají zájem. Uvedené akce bývají součástí projednání i ve školské radě. Škola bude
v tomto modelu komunikace pokračovat i v příštích letech.
Součástí zápisu byl i den otevřených dveří školy, žáci 1.stupně se zúčastnili školy
v přírodě, žáci 2.stupně lyžařského výcvikového kurzu. Jednotlivé třídy připravily společný
program pro rodiče. Veřejnost je informována na webových stránkách školy o veškerých
školních aktivitách, škola přispívá články do místního časopisu, prezentuje se na různých
akcích kulturním vystoupením (Boršičánek, taneční kroužek,…)
V rámci grantových projektů nadace DKS získala škola 20000Kč na pořízení knih pro žáky
v rámci podpory čtenářské gramotnosti žáků.

SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM
Stejně jako ve výše uvedeném případě je neformální, zřizovatel se zajímá o dění ve škole.
Příkladem jsou časté návštěvy volených zástupců obce na akcích školy. Hlavním úkolem bylo
zabezpečit bezproblémový nástup dětí do další (druhé) třídy mateřské školy v budově ZŠ, na
což obecní úřad uvolnil potřebné prostředky. Vzájemná spolupráce se kromě každodenního
života školy oboustranně pozitivně projevuje při pořádání společných akcí. Prospěšná je i
spolupráce při využívání majetku města (bezplatný pronájem kulturního zařízení při školních
akcích apod.). Škola zase na oplátku otevírá své prostory místní veřejnosti, spolupracuje
s místními organizacemi. Výsledky své práce škola pravidelně prezentuje ve Zpravodaji obce.
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Spolupráce s odborovou organizací - při plnění úkolů ve vzdělávání je na odpovídající
úrovni, od ledna 2011 vystoupili členové odborové organizace z odborové organizace a ta ve
škole přestala působit.

SPOLUPRÁCE S MATEŘSKOU ŠKOLOU
Spolupráce školy a školky je nadstandardní. Projevuje se to společnými akcemi,
seznamovacími návštěvami školáčků ve škole (především budoucích prvňáčků), společnou
prací předcházející zápisu dětí do prvních ročníků (výměna informací, přítomnost učitelek
mateřské školy při zápisu do prvních tříd).

SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ
Veřejnost využívá prostory tělocvičny dolní školy. Škola informuje o akcích a dění pravidelně
ve zpravodaji a na stránkách školy, při zápisech pořádá den otevřených dveří pro veřejnost..

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE ČŠI
Ve školním roce 2010/2011 se uskutečnila jedna kontrola České školní inspekce. 14.září 2010
proběhla následná inspekční kontrola, která konstatovala zjištěné nedostatky z předešlé
inspekční činnosti za odstraněné.
DALŠÍ KONTROLY
Kontrolující

Předmět kontroly

Výsledek

Zřizovatel

Organizace školy

Bez závad

Krajská hygienická stanice
Zlínského kraje

Kontrola školní jídelny

Bez závad

ROZBORY HOSPODAŘENÍ
Zpráva o hospodaření k 31. 12. 2010
Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uh. Hradiště, příspěvková organizace
IČO: 75023547
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1. Úvod
Základní škola a Mateřská škola Boršice vznikla jako příspěvková organizace od 1.1.2003, Tím
se stala samostatným právním subjektem, jejímž zřizovatelem je obec Boršice.
2. Druhy finančních prostředků
Hospodaření příspěvkové organizace se řídí finančním plánem a peněžními prostředky
získanými vlastní činností. Základní škola získává finanční prostředky do svého rozpočtu ze tří
zdrojů:
 Kraj – přímé neinvestiční výdaje – jsou přidělovány na zajištění hlavní činnosti. Jde
o účelové prostředky na platy, odvody zákonného pojištění, na pracovní pomůcky a
další vzdělávání pedagogických pracovníků. Výše rozpočtu se řídí metodickým
doporučením MŠMT. Na rok 2010 byly schváleny celkem přímé NIV ve výši 9 192
286 Kč na limit počtu zaměstnanců 25,9. V tom byla účelová dotace UZ 33166
ve výši 4000Kč a UZ 33017 ve výši 12000Kč.
 Obec Boršice (zřizovatel) – provozní prostředky – tento příspěvek je určen
k úhradě nákladů souvisejících s její hlavní činností , včetně nákladů neinvestiční
povahy na opravy a údržbu majetku města ve správě organizace. Na rok 2010 byl
schválen příspěvek na provoz ve výši 2 300 000 Kč .
 Doplňková činnost – pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové
činnosti zisk může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti. Příjmy z této činnosti
jsou hlavně z hostinské činnosti (vaření pro cizí strávníky) a pronájmu nebytových
prostor.
3. Čerpání provozního příspěvku
Na rok 2010 byl schválen provozní příspěvek ve výši 2 300 000 Kč. K 31.12.2010 byla na účet
základní školy připsána plná výše příspěvku, tj. 2 300 000 Kč. Rovněž tato částka byla
proúčtována do výnosů.
Provozní příspěvek byl k 31.12.2010 čerpán na 100%.
4. Čerpání státního rozpočtu
Na rok 2010 byla k 31.12.2010 schválena dotace ze státního rozpočtu na platy, zákonné
odvody, základní příděl do FKSP (2% z mezd) a ostatní neinvestiční náklady (učebnice, učební
pomůcky, ochranné pracovní pomůcky, plavání-povinná výuka, DVPP – další vzdělávání
pedag.pracovníků) ve výši 9 192 286 Kč.
Na běžný účet bylo k 31.12.2010 připsáno 9 192 286 Kč. Rovněž tato částka byla proúčtována
do výnosů.
Státní dotace byla k 31.12.2010 čerpána ve výši 100 %.

5. Hlavní činnost
Tabulka č.4: Hlavní činnost
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Název

Výnosy

Hospodářský
výsledek

Náklady

Provozní příspěvek

2 199 728

2 345 404

-145 676

Státní rozpočet

9 192 286

9 192 286

0

5 000

5 000

0

Jiné ostatní V/N

782 657

586 928

195 729

Odpisy

100 272

100 272

0

12 279 941

12 229 890

Finanční dary

Celkem

50 052

Poznámka: Položka Jiné Ostatní V/N – je zde zahrnuto stravování, proúčtování výletů, LVVZ atd.

6. Hospodaření ve fondech
účet – 401901 – Fond dlouhodobého majetku:
K 31.12.2010 je zůstatek na fondu 302 487,79 Kč
účet – 401902 – Fond oběžných aktiv
Zůstatek je ve výši 25 541,56 Kč, což je převod zůstatku skladu potravin a cenin od
zřizovatele k 1.1.2003
účet – 411 – Fond odměn:
Zůstatek k 31.12.2010 je 43856 Kč.
účet – 412 – Fond FKSP:
Zůstatek fondu k 31.12.2010 činí 67522,24 Kč. Příjem do fondu byl tvořen základním přídělem
a delimitačním protokolem. Výdaje se skládaly z příspěvku na rekreaci, kulturní a sportovní
akce, příspěvky na stravování a vitamíny pro zaměstnance.
účet – 413 - Fond rezerv:
K 31.12.2010 je zůstatek na fondu 44116,95 Kč.
Účet 414 – Rezervní fond z ostatních titulů
K 31.12.2010 je zůstatek 20000Kč.
účet – 416 – Fond investiční:
Zůstatek k 31.12.2010 je 206 545,71 Kč.
Zhodnocení kontrol
V roce 2010 byla kontrola zřizovatelem zahájena a ukončena 21.12. Schůze Rady obce Boršice
vzala na vědomí zprávu kontrolní komise
V roce 2010 neproběhla žádná kontrola ze strany OSSZ , jednotlivých zdravotních pojišťoven
a finančního úřadu.
Závěr
Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace,
hospodařila k 31.12.2010 v hlavní činnosti se zůstatkem 50 052,60 Kč.
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MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE
PŘEHLED DOTACÍ A GRANTŮ, O KTERÉ ŠKOLA USILOVALA VE ŠKOLNÍM
ROCE 2010/2011
Finanční dary
Dárce

Částka

Použito na

Sdružení rodičů

Platba přímo dopravci

Doprava na lyžařský výcvikový kurzu

Sdružení rodičů

Platba přímo dopravci

Doprava na školu v přírodě

Nadace Děti – kultura – sport

20000,-

Pořízení knih pro děti

5000,-

MŠ

ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY
Školní rok 2010/2011 byl vedením školy i pedagogickým sborem označen za stabilizační.
Škola sice opět přišla s řadou novinek (vybudování další třídy mateřské školy v budově ZŠ,
přemístění školní družiny úpravou suterénních prostor, pokračování v absolventských pracích
žáků druhého stupně.. Pedagogové rozhodně neubrali na tempu ani na kvalitě (výsledky
vzdělávání to ostatně prokazují mimo vší pochybnost). Během školního roku se ale ještě více
než v minulých letech snažili o maximální propojení jednotlivých předmětů.
Pedagogický sbor během roku pokračoval ve své snaze definitivně přejít od staršího a méně
efektivního typu vzdělávání k modernímu, atraktivnímu a účinnému pojetí výuky. Vytvářeli
vlastní výukové prezentace, pracovní listy.
Celonárodní srovnávací testy Scio (9. ročníky) uskutečněné v rámci vlastního hodnocení školy
prokázaly nepatrně nadprůměrné znalosti a dovednosti našich žáků, postupně se v rámci SCIO
testů projevuje každoroční stoupající tendence.
Účast vyučujících na kurzech dalšího vzdělávání, stejně jako zapojení se téměř všech učitelů
do projektu vzdělávání pro konkurenceschopnost (tzv. šablony) svědčí o zájmu učitelů neustále
zkvalitňovat výchovně vzdělávací proces.
Na základě více než prokazatelných podkladů můžeme konstatovat, že škola ve školním roce
2010/2011 splnila všechny cíle výchovně vzdělávacího procesu. Mnohé výstupy (především
řada projektů nebo výsledky celonárodních srovnávacích testů) potvrzují, že naši žáci disponují
potřebnými znalostmi. Zároveň prokázaly, že žáci nade vší pochybnost disponují také
potřebnými kompetencemi.
Neřeší to však zásadní problém školy – nevyhovující prostory pro výuku tělesné výchovy,
nedostatečné zázemí učitelů 2.stupně ZŠ, chybějící odborné učebny, přecházení do školní
jídelny velmi vzdálené od budovy 2.stupně.
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Stejně jako na ostatních školách dochází i na ZŠ Boršice stále k poklesu žáků. Vzhledem
k populačnímu vývoji nastupuje do prvních tříd podstatně méně žáků, než vychází z devátých
tříd a tento trend se v naší škole zastaví až od školního roku 2012/2013.
Datum zpracování výroční zprávy: 20.září 2011
Projednáno v pedagogické radě: 21.9. 2011
Schváleno školskou radou: 1.11. 2011
Přílohy k výroční zprávě:
1.Další studium žáků, vycházejících ve škol.roce 2010/2011
2.Seznam pracovníků školy
PaedDr. Mgr. Stanislav Horehleď
ředitel školy

Příloha č. 1: Další studium vycházejících žáků
jméno

obor

Tereza Bačáková
Dominika Bečicová
Michal Brzica
Kateřina Cukrová
Lucie Čtveráčková

gymnázium
soc.péče Uh. Brod
Gymnázium
Gymnázium
Veterinářství

škola

Maturitní - M
nematuritní - N
Gymnázium St.M. M
Stř.šk. Uh.Brod
M
Gymnázium UH
M
Gymnázium UH
M
Kroměříž
M
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Michal Dvořák
Tereza Dvouletá
Petr Gajarský
Martin Gargulák
Petr Gottwald
Michal Grossman
Roman Hrabec
Tomáš Chmela
Tereza Klimková
Vít Maluš
Martin Psotka
Lucie Rosůlková
Ivana Skupinová
Klára Skupinová
Jakub Vaculík
Jiří Veselý
Tomáš Železník
Byambasuren
Damdingombo

tesař
ekonomika
instalatér
Str. mechanik
Stavební
Elektro
Str.mechanik
Kadeřník
ekonomika
Opr.mot.voz.
obr.kovů
Gymnázium
Gymnázium
ekonomika
Zedník
Stavební
Strojírenst.
ekonomika

SOU Brod
zem.St.M.
SOU Uh.Brod
Mesit UH
Zlín
Prům. Uh.Hr.
Mojmír UH
SŠSUH
zem.St.M.
Mojmír
Mesit
Gymn.UH
Gymn.St.M.
zeměd. St.M.
SOU Uh.Brod
Zlín
Prům.UH
OA UH

Příloha č.2 : seznam pracovníků školy

1. Bubláková Petra
2. Mlčková Vladimíra
3. Třísková Jitka
4. Žajdlíková Dagmar
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5. Ludvíčková Věra
Pedagogičtí pracovníci MŠ

Pedagogičtí pracovníci ZŠ

1. Daníček Jaroslav
2. Daníčková Lenka
3. Hapala Dušan
4. Horehleď Stanislav
5. Horehleďová Taťána
6. Janíková Lenka
7. Přikrylová Ivana
8. Bubláková Petra
9. Šnajdarová Dagmar
10.Kozák Tomáš
11.Hvožďová Naděžda
12.Srnová Danuše
13.Bubláková Petra
14.Vlčková Alena
15.Zapletal Radim

Nepedagogičtí pracovníci

1. Bánovský Antonín
2. Durníková Jitka
3. Hulínová Zuzana
4. Kempová Dana
5. Kvapilová Bohdana
6. Kolářová Marie
8. Gregušová Eva
9. Kvapilová Bohdana
10.Staufčíková Irena
11.Šestáková Marcela
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