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Výroční zpráva školy za rok 2015/2016 

 

  I. 

Základní charakteristika školy 

 

Název: 

Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

 

Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad 

 

Charakterstika školy:    úplná škola 

 

Zřizovatel školy Město Rajhrad, Masarykova 32, Rajhrad 

 

Ředitel školy:  PaedDr. Zdeněk Motlíček 

 

Všechny druhy školských zařízení : základní škola, školní družina, školní klub, školní  

jídelna 

 

Telefon, e-mail, www stránky. 547230036, reditel@zsrajhrad.cz, www.zsrajhrad.cz 

 

Charakteristika školy: úplná škola 

 

Školní rok  

2015/2016 

Počet tříd Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný počet 

žáků na třídu 

1.stupeň 10 5 231 23,1 

2.stupeň 9 4 216 24 

Celkem 
19 9 447 23,5 

 

 

Školská rada byla zřízena dne 20.9.2005. Je složena ze šesti členů – dvou zástupců obce, 

dvou zástupců rodičů a dvou zástupců školy. V průměru se schází třikrát ročně. 

 

 

 

 II. 

Výchova a vzdělávání 

 

1.Základní škola - školní vzdělávací program: 

 

Od 1.9.2007 vyučuje škola podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

„Škola – základ života“. 
 

 

 

 

 

mailto:reditel@zsrajhrad.cz
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2.Zařízení školního stravování 

 

Typ jídelny:  školní jídelna úplná 

 

Umístění: budova Havlíčkova 452 

 

Počet strávníků:  366 dětí + 44 zaměstnanců 

 

 

3.Školní družina 

 

Počet oddělení:  5                        Počet dětí:  136 

 

Umístění: budova Masarykova 96 (čtyři oddělení) 

                              Havlíčkova 452 – budova ŠK (jedno oddělení) 
 

 

Z činnosti školní družiny :  Školní družina je umístěna v budově Masarykova 96, kde pracují 

4 oddělení a v budově Školního klubu na ulici Havlíčkova 452, kde je umístěno jedno 

oddělení. Všechna oddělení pracují podle ŠVP pro ŠD, jehož obsah navazuje na učivo 

prvouky podle ŠVP pro ZŠ, vzdělávací oblast „Člověk a jeho svět“. Každé oddělení se 

celoročně věnovalo tematickému projektu… 

1.oddělení   (p. Duchoňová) – Z pohádky do pohádky 

2.oddělení   (p. Zmeškalová) – Naše škola, naše družina 

3.oddělení    (p. Smejkalová) – Pohádkové dvojice 

4.oddělení    (p. Hladká ) - Okénko 

5.oddělení    (p. Šedová) – Sportem ke zdraví 

 

Další zajímavé akce: 

Září – Chutě podzimu – vnímáme všemi smysly (návštěva zahrady, vycházky do přírody..) 

Říjen – soutěž Vodní ždímaná 

Listopad – soutěžní odpoledne závody Kocoura v botách 

Prosinec – soutěž Perníková chaloupka – chyť si perníček 

                  Čertovská diskotéka 

                  Vánoční posezení s nadílkou, zdobení vánočních perníčků 

                  Stromeček pro zvířátka 

Leden – exkurze na místní oddělení Policie ČR 

              Zimní krmení zvířátek 

Únor – masopustní karneval 

Březen – soutěž O Popelce 

               Velikonoční tvoření 

               návštěva Městské knihovny 

               návštěva výstavy v Památníku písemnictví 

Duben – Čarodějnická diskotéka 

              výroba velkého papírového draka Princ Bajaja 

Květen – Zlatovláska – mravenečci navlékají korálky 

               Exkurze na minifarmu Popovice 

Červen – divadelní vystoupení pro spolužáky 

               Vodní bitva na školním hřišti 

               Rozloučení se školním rokem – spaní ve ŠD 
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5.Školní klub 
 

Počet zájmových útvarů:                           

Umístění: budova Havlíčkova 452 

 

Z činnosti školního klubu : 

Pravidelná zájmová činnost byla v těchto kroužcích: 

- Volejbal 

- Gymnastika 

- Turistický kroužek  

- 7 kroužků Dramaťáčku  

- Výtvarníček 

- Rybářský kroužek  

- Sportík 

- 8 kroužků keramiky  

- Školní kapela 

- Atletika 

- Mladý návrhář a designér 

- Kurz tvůrčího psaní 

- Fotbálek 

 

Kromě pravidelné zájmové činnosti školní klub organizoval tyto akce: 

 

Listopad – adventní dílničky 

Leden – školní ples 

Březen – jarní dílničky (dopoledne pro žáky 1.stupně, odpoledne pro veřejnost) 

Duben – víkendový výjezd táborových pracovníků (příprava táborového programu) 

Květen – Co by se stalo kdyby (vystoupení kroužků Dramaťáček v restauraci Na Kině) 

Červen – Pohádkový les 

                Keramická výstava „Tajuplný ostrov“  

                

 

V době letních prázdnin školní klub organizoval: 

       -      letní stanový tábor pro starší děti v Borech u Velkého Meziříčí  

       -      letní tábor pro rodiče s dětmi v Milovech 

 

 

 III. 

Personální zabezpečení školy 

 

 

Typ zařízení Počet Přepočtené úvazky Kvalifikovaní 

Základní škola– učitelé 29 26,51 28 

Základní škola – asistenti ped 2 1,13 2 

Školní družina– vychovatelé 5 4,00 5 

Školní klub– vychovatelé 1 0,21 1 

Školní jídelna 6 5,00 6 

Správní úsek 7 6,00 7 

Celkem 50 42,84 49 
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 IV. 

Přijímací řízení a zápis k povinné školní docházce 

 

 

Údaje o přijímacím řízení: 

 

Ročník Gymnázia SOŠ SOU Celkem 

5. 5 - - 5 

8. - - 3 3 

9. 4 28 9 41 
 

 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce: 

 

Počet dětí zapsaných do 1.ročníku 48 

Počet dětí s odloženou docházkou o 1 rok 13 

Počet dětí s loňským odkladem 11 

Počet dětí do 1.ročníku celkem 46 

 
 

 

 V. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

 

 

Ročník Počet žáků Prospěl s 

vyznamenáním 

Prospěl    

 

Neprospěl 

1. 49 49 - - 

2. 37 36 1 - 

3. 45 35 10 - 

4. 50 33 17 - 

5. 50 21 29 - 

Celkem za I. 

stupeň 

231 174 57 - 

6. 69 28 40 1 

7. 49 7 42 - 

8. 57 14 40 3 

9. 41 8 33 - 

Celkem za II.  

stupeň 

 

 

216 57 155 4 

Celkem  

 

 

 

 

 

 

 

 

školu 

447 231 212 4 
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2.Snížený stupeň z chování: 

 

 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 8 1,8% 

3 2 0,5% 

 

3.Celkový počet neomluvených hodin za školní rok 2015/2016:   42 

 

 

VI . 

Prevence sociálně patologických jevů 

 

 
 Realizaci Minimálního preventivního programu ve škole, koordinaci s vyučujícími, 

preventivní opatření,  proškolování  pracovníků  a spolupráci s rodiči vede: 

Mgr. Jana Obrovská, školní metodik prevence       

 MPP na škole probíhal podle osvědčeného programu, který je nedílnou součástí mnoha 

vyučovaných předmětů, jako např. : občanská výchova, výchova ke zdraví, praktické činnosti, 

ale i přírodopis, chemie a dalších. 

 Zejména pro 8. a 9.ročník byla v organické chemii zařazováno hodně besed a diskusí na 

vhodná témata (těkavé látky – např.učivo areny; toxické a návykové látky – např.učivo 

alkoholy…, kouření, drogy.. zdravý životní styl a výživa – nebezpečí anorexie, bulimie…aj. 

nemoci ze špatného stravování..) 

  MPP byl samozřejmě také aktuálně zařazován mimo výuku dle plánovaných akcí. 

Součástí ŠVP je  Školní preventivní strategie. 

Škola má vypracován „Program proti šikanování“ , žáci jsou pravidelně informováni a 

poučováni o formách a projevech šikany. 

 

Konkrétní akce a programy, které se podařilo zrealizovat ve školním roce: 

 

1.- 5.  ročník Dopravní výchova 

1.- 2.ročník                          Moje představy o drogách 

2. ročník Kapka prevence 

4.B                                        Klima třídy 

4. - 5. ročník Prevence kouření 

5. – 6. ročník Kyberšikana 

6.A + 6.B (jen dívky) Čas proměn (dospívání) 

6.A + 6.B HZS (komponovaný program s hasiči) 
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7.ročník                               Alkohol a jeho důsledky 

8.A + 8.B Poruchy příjmu potravy  (anorexie, apod..)  

9.ročník                                Zájmy chráněné zákonem a trestní odpovědnost                    

veřejnost + škola akce „Ukliďme Rajhrad“    

   

 

 V předmětu Výchova ke zdraví (v 6.roč. jako předmět, v 8. roč.integrován do Př  

a v 9. roč. do CH) je besedováno s dětmi na mnoho témat, týkajících se rizikového 

chování dětí 

 

 Velmi dobře pracuje školní  klub, který organizuje spoustu volnočasových aktivit 

nejen během školního roku, ale i v době volna. 

Velký přínos je v tom, že se mnoha akcí zúčastňují také rodiče dětí. 

 

 Ve školním řádu je uveden zákaz nošení, distribuce a zneužívání návykových látek 

v areálu školy a při školních akcích mimo školu; 

rovněž je dle šk.řádu postihována kyberšikana (i jakýkoliv náznak nebo nebezpečí – 

mj. i zákaz používání mobilů apod.). 

 

 V letošním roce jsme se rovněž jako vždy zaměřili na prevenci záškoláctví, 

objevovaly se jisté náznaky, vše jsme operativně řešili ve spolupráci MP, VP, ŘŠ  a 

rodiče žáků. 

 

 Konzultace pro žáky jsou možné kdykoliv, pro konzultace s rodiči je potřeba 

předchozí domluva, případně u náhlých problémů jsou možné kdykoliv. 

 
      Škola spolupracuje  s PPP Brno – venkov (p. Mgr. Lenka Cupalová), která většinu 

preventivních programů prezentuje a zaštiťuje, také s OSPOD (spádově Židlochovice),  

případně jinými organizacemi podle aktuální potřeby. 

 

     
 

 VII. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Dalšího vzdělávání se účastnilo celkem 56 učitelů i správních zaměstnanců na celkem 24 

seminářích. 

 

Typy vzdělávacích seminářů a akcí Počet pedagogů Počet hodin 

Metodické semináře (Př, ČJ, D, Z) 9 49 

Vzdělávací v oboru (Legislativa, ŠJ, IT) 22 120 

Práce se žáky s SVP 3 19 
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VIII. 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 

 

1.  zájmová činnost žáků 

 

Zájmová činnost žáků probíhá v rámci pravidelné i nepravidelné činnosti  Školního klubu, jehož 

aktivity jsou podrobně popsány v části I. 

 

2.  účast školy v soutěžích 

. 

V průběhu školního roku škola uspořádala školní kolo olympiády v ČJ, recitaci, dějepise, 

zeměpise, matematice a matematické soutěži Pythagoriáda. 

Nejlepší umístění v okresních kolech: 

 

Zeměpisná olympiáda            1.místo v kraji 

Dějepisná olympiáda              1.místo okres 

Matematická olympiáda         4.místo v okrese 

Pythagoriáda                          1.místo v okrese 

Soutěž školních kapel            2.místo, postup do celostátního kola 

Soutěž v šachu                       5.místo 

 

Ve sportovních  soutěžích jsou již tradičně naši žáci úspěšní: 

               

Halový fotbal                         4.místo okrsek 

Fotbal                                     3.místo okres   

Sportovní gymnastika            1.místo hoši, 2.místo dívky okres 

Halový fotbal                         5.místo okres 

Pohár rozhlasu (atletika)        3.místo starší žácí, 3.místo starší žákyně 

                                               3.místo mladší žáci, 3.místo mladší žákyně   

                                               jednotlivci – 1.místo běh,, skok vysoký, skok daleký) okres 

 

Žáci se celoročně účastnili sběru kaštanů, šípků, pomerančové kůry, bylin, papíru  

a plastů 

 

3. prezentace školy na veřejnosti 

 

Žáci a pedagogové se prezentují na veřejnosti přípravou a aktivní účastí  na různých akcích: 

- Ukliďme Rajhrad v rámci akce Ukliďme svět 

- dobročinné bazárky na podporu Záchranné stanice dravců  

- Andělská knihovna (výstava žákovských prací) 

- šachové turnaje pro mládež Memorial Jana Krejčího 

- kulturních akce (představení Dramaťáčku, Masopust, hody) 

- práce v zastupitelstvu, ve školské a kulturní komisi 

- práce v předsednictví šachového oddílu a TJ Sokol Rajhrad 

- vedení šachového oddílu, oddílu zdravotního cvičení 
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 IX. 

Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

Tento školní rok neproběhla na naší škola žádná inspekce. 

 

 

Část X. 

Hospodaření školy 

 

1) Výnosy: 

-  ÚSC (zřizovatel, projekty,…) – 6 724 354,21 Kč 

-  SR – 16 752 000 Kč 

 

2) Náklady: 

- ÚSC – 6 681 809,53 Kč 

- SR – 16 752 000 Kč 

 

3) Hospodářský výsledek 

-   +42 544,68 Kč 

 

4) Přerozdělení kladného hospodářského výsledku 

- byl převeden do rezervního fondu školy 

 

 

 

Část XI. 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Škola není zapojena do rozvojových a mezinárodních projektů. 

 

 

Část XII. 

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

 

Část XIII. 

Realizované projekty financované ze zdrojů EU 

 

 

1) Inovace, modernizace a kvalita na ZŠ Rajhrad 

- Grant jsme získali z ROP Jihovýchod, prioritní osa Udržitelný rozvoj měst a 

venkovských sídel, oblast podpory Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 

- projekt byl realizován v období březen – září 2014 

- celkem způsobilé výdaje činily 3.483.267,72 Kč, příspěvek ROP Jihovýchod 

2.960.777,55 Kč, podíl zřizovatele Města Rajhrad byl 522.490,2 Kč 

- v současné době probíhá udržitelnost  projektu - do 24. 11. 2019 
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2) Školní poradenství a pedagogicko-psychologické služby na ZŠ TGM Rajhrad 

- projekt jsme získali v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, název prioritní osy „Počáteční vzdělávání“, název oblasti 

„Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami“ 

- projekt byl realizován od 1.4.2009 – 31.3.2012 

- výše přidělené dotace činila 2.188 788 Kč 

- v současné době probíhá udržitelnost  projektu - do 31.3.2017 

 

 

3) ICT technologie pro zkvalitnění výuky na ZŠ TGM Rajhrad 

- projekt jsme získali v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, název prioritní osy „Počáteční vzdělávání“, název oblasti 

„Zvyšování kvality ve vzdělávání“ 

- projekt byl realizován od 18.2.2010 – 30.6.2012 

- výše přidělené dotace činila 1.985 874 Kč 

- v současné době probíhá udržitelnost  projektu - do 30.6.2017 

 

 

4) Živo za plotem 

- projekt jsme získali z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

prioritní osy „Počáteční vzdělávání“, oblast podpory „Zvyšování kvality ve 

vzdělávání“ 

- projekt bude realizován od 1.2.2013 – 31.1.2015 

- výše udělené dotace činí 1.660 932 Kč 

- projekt nyní pokračuje díky podpoře KÚ JMK 

 

    7)   Zvyšování kvality ve vzdělávání ORP Židlochovice 

             -     projekt byl  z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

             -     projekt realizovalo Město Židlochovice pro školy Regionu Židlochovicko 

             -     projekt byl pro školní rok 2014/2015 

             -     naše škola byla partnerem projektu 

            -      ve škole pracoval školní psycholog, speciální pedagog, kroužky čtenářské   

                    gramotnosti, kroužky doučování, získali jsme pomůcky – tablety, programy, … 

 

 

      8)   Digitálně a interaktivně 
               -    projekt je  z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

               -    příjemcem dotace v rámci operačního programu Vzdělávání pro 

                    konkurenceschopnost je ART ECON – Střední škola, s r.o. Projekt z oblasti  

                    podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení s registračním 

                 číslemCZ.1.07/1.3.00/51.0030 je realizován pro 50 základních a středních škol  

                    z  Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského kraje a Kraje Vysočina.  

                    Pro aktivity projektu je z OP VK vyčleněna částka téměř 35 mil. Kč.  

                -   jsme partnery projektu 

                Doba realizace projektu: září 2014 – červenec 2015. 
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       9)  Šablony ZŠ TGM 2016 

   - projekt je z Operačního programu věda, výzkum, vzdělávání 

   - v červenci 2016 jsme podali žádost o tento projekt, který bude zahájen 1. 9. 2016 

                   a bude probíhat po dobu dvou let 

    

 

Část XIV. 

Spolupráce s organizacemi 

 

Škola v rámci vzdělávání, výchovy i volnočasových aktivit spolupracuje s těmito subjekty: 

 

okolní školy  spolupráce při přechodu žáků na spádovou školu, při přípravě a realizaci 

                       grantů (Živo za plotem) 

                                

mateřská škola     - spolupráce při přechodu dětí do 1. třídy ZŠ, vzájemné návštěvy dětí  

                               a učitelů 

  

městská knihovna - účast žáků na různých besedách, tematických programech, výstavách 

                                pasování prvňáků na čtenáře 

   

okresní archiv   - návštěvy archivu v rámci dějepisu a českého jazyka, projekty, referáty 

 

Sokol Rajhrad        - spolupráce v rámci hodin Tv – bruslení 

 

Úřad práce – programy pro žáky 8. a 9.tříd k volbě povolání, atlasy škol 

 

Policie ČR -  preventivní programy 

 

PPP – preventivní programy z různých oblastí (viz oddíl VI.) 

           konzultace při práci se žáky s SVP (závěry vyšetření, doporučení, IVP …) 

 

Autoškola – vzdělávací akce Dopravní výchova pro 4.ročník 

 

firmy  - spolupráce na opravách, vybavení a chodu školy ( Agerit, Walter, PROFITEAM 

Rajhrad, Školičky Brno, Nová škola, Elektropráce Karel Procházka) 

 

NIDV - účast na seminářích a vzdělávacích akcích 

 

Odborová organizace - je pravidelně informována o chodu školy, ekonomice a dlouhodobých  

                                   záměrech školy 

 

 

 
Část XV. 

Zhodnocení a závěr 

 

Základní škola Rajhrad  vyučuje podle Školního vzdělávacího programu „Škola – základ 

života“. Jako pozitivum se nám jeví to, že výuka podle ŠVP plně odpovídá současnému 

trendu moderního vzdělávání a dává žákům dobrý základ pro jejich budoucí profesní život. 

Dalším velkým kladem je to, že se nám daří získávat finanční dotace z různých projektů a 

grantů. V roce 2016 jsme opět zpracovali další projekt  OP VVV  a doufáme, že ho budeme 
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v roce 20156 - 2018 realizovat.V  této oblasti patříme v přepočtu na 1 žáka k nejúspěšnějším 

školám v regionu. 

 

 

 

V Rajhradě dne 31.8.2016 

 

 

                                                                                                      PaedDr. Zdeněk Motlíček 

                                                                                                               ředitel školy 


