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Výroční zpráva školy za rok 2017/2018 

 

  I. 

Základní charakteristika školy 

 

Název: 

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

 

Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad 

 

Charakteristika 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, školní výdejna 

 

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

 

Charakteristika školy: úplná škola 

 

Školní rok  

2017/2018 

Počet tříd Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný počet 

žáků na třídu 

1.stupeň 11 5 240 21,8 

2.stupeň 11 4 251 22,8 

Celkem 
22 9 491 22,3 

 

 

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. 2017 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 + výdejna 

 

Umístění: budova Havlíčkova 452, Masarykova 96 

 

Počet strávníků:  420 dětí + 52  zaměstnanců 

 

 

3. Školní družina 

 

Počet oddělení:  5                        Počet dětí:  135 

 

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 (pí Duchoňová) –  Skřítkův rok 

2. oddělení (pí Zmeškalová) – Vítejte ve školní družině 

3. oddělení (pí Birknerová) -  Letem pohádkovým světem 

4. oddělení (pí Hladká ) –  Všichni spolu v družině 

5. oddělení (pí Šedová) –  Cesta kolem světa 

 

Další zajímavé akce: 

Září – vycházky s dopravní tematikou, Mezinárodní den čokolády (počátky výroby, 

ochutnávka) 

Říjen – Světový den výživy, Den stromů, Halloween 

Listopad – udržujeme tradice (Svatý Martin), Jižní Morava čte dětem, Mezinárodní den 

nevidomých, návštěva kina 

Prosinec – čertovská diskotéka, návštěva výstavy, vánoční tvoření a besídky 

Leden – bruslení, čajové odpoledne, tradice Tří králů, stopy zvířat ve sněhu 

Únor – bruslení, maškarní karneval, návštěva zádního parku 

Březen – Čtení s Kašpárkem, výroba předmětů na velikonoční výstavu, Světový den vody, 

měsíc knihy 

Duben – návštěva výstavy dětských časopisů, čtení s Kašpárkem 

Květen – výlet do Permonia Oslavany, význam ovoce a mléčných výrobků 

Červen – Den dětí, beseda v MěK, přespání v družině 

 

4. Školní klub 
 

Počet zájmových útvarů:  22                         

Umístění: budova Havlíčkova 452 

 

Z činnosti školního klubu: 

Pravidelná zájmová činnost byla v těchto kroužcích: 
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- Volejbal 

- Gymnastika 

- Turistický kroužek  

- 6 kroužků dramaťáčku  

- Výtvarníček 

- Rybářský kroužek  

- Sportík 

- 4 kroužky keramiky  

- Školní kapela 

- Angličtina 

- Šikovné ruce 

- Fotbálek 

- Společenské tance 

- Geocatching 

 

 

Kromě pravidelné zájmové činnosti školní klub organizoval tyto akce: 

 

Listopad           adventní dílničky 

Únor                 školní ples 

Duben               víkendový výjezd táborových pracovníků (příprava táborového programu) 

                          jarní dílničky 

Květen              vystoupení kroužků dramaťáček v restauraci Na Kině 

Červen              Z pohádky do pohádky (akce ke Dni dětí) 

                 

                

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 33 31,5 33 

Základní škola – asistenti ped. 7 3,2 7 

Školní družina – vychovatelé 5 4,2 5 

Školní klub – vychovatelé 1 0,2 1 

Školní jídelna 6 5,5 6 

Správní úsek 7 5,8 7 

Celkem 59 50,4 55 
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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 

7. 2   2 

8. - - 2 2 

9. 4 31 11 46 
 

 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce: 

 

Počet dětí přijatých do 1. ročníku 51 

Počet dětí s odloženou docházkou 14 
 

 

 V. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

 

 

Ročník Počet 

žáků 

Prospěl s 

vyznamenáním 

Prospěl    

 

Neprospěl 

1. 59 58 1 0 

2. 41 40 1 0 

3. 55 53 2 0 

4. 38 25 13 0 

5. 48 27 21 0 

Celkem za I. stupeň 241 203 38 0 

6. 74 21 53 0 

7. 68 18 50 0 

8. 63 23 39 1 

9. 46 10 36 0 

Celkem za II. stupeň 251 72 178 1 

Celkem  

 

 

 

 

 

 

 

 

školu 

492 275 216 1 

 

 

 

2. Snížený stupeň z chování: 

 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 9 1,6 

3 0 0 



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

 6 

 

 

3. Celkový počet neomluvených hodin za školní rok 2017/2018:     22 

 

 

VI . 

Prevence sociálně patologických jevů 

 
 Realizaci Minimálního preventivního programu ve škole, koordinaci s vyučujícími, 

preventivní opatření, proškolování pracovníků a spolupráci s rodiči vede a řídí ředitel školy a 

Mgr. Jana Obrovská, školní metodik prevence. 

Školní poradenské pracoviště se pravidelně schází 1 x měsíčně ve složení výchovný poradce, 

školní metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagožky, zástupce vedení školy.  

    

 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 další. 

 Zejména pro 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 realizován mimo výuku v rámci 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. Informace v této oblasti jsou také na webových 

stránkách školy. 

 

 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 

 

 Nezastupitelné místo pro prevenci má 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.). 

 

 Konzultace pro děti jsou možné kdykoli, pro konzultace s rodiči je potřeba předchozí 

domluva, ovšem u náhlých problémů jsou možné kdykoli (kontakty na webu školy). 

 

 S TU řeší ŠMP  problémy pravidelně a bezodkladně. 

 

 Pravidelně probíhá osvědčená spolupráce s pracovníky PPP, HZS, Policií ČR, OSPOD 

(spádově Židlochovice), různými občanskými sdruženími (napař. SANANIM…) 
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 VII. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Dalšího vzdělávání se účastnilo celkem 24 učitelů i správních zaměstnanců na celkem 33 

seminářích. 

 

Typy vzdělávacích seminářů a akcí Počet pedagogů Počet hodin 

Metodické semináře  23 104 

Vzdělávací v oboru (Legislativa, ŠJ, IT) 21 156 

Práce se žáky s SVP 3 24 

 

  

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 a Matematický klokan 

Jako ostatní roky se žáci účastnili mnoha sportovních soutěží, v nichž již tradičně dosahují 

velmi dobrých výsledků. 

Nejlepší umístění: 

 

Zeměpisná olympiáda             1.místo v kraji, 2.místo republikové kolo 

Dějepisná olympiáda              4.místo kraj 

Matematická olympiáda         7.místo kraj 

Český jazyk                            1.místo kraj   

Recitace                                  2.místo okres        

 

Ve sportovních  soutěžích jsou již tradičně naši žáci úspěšní: 

               

Minifotbal                              2.místo okrsek 

Malá kopaná                          1.místo okrsek 

Šplh na laně                           1.místo okrsek 

Fotbal ml.žáci                        1.místo okres 

Fotbal st.žáci                         1.místo okrsek, 2.místo okres               

Sportovní gymnastika           1.místo  okres 

 

Žáci se celoročně účastnili sběru kaštanů, šípků, pomerančové kůry a bylin. 

 

 

 



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

 8 

 

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  

- Městská knihovna (výstava žákovských prací) 

- šachové turnaje pro mládež Memoriál Jana Krejčího 

- kulturních akce (představení dramaťáčku, masopust, hody) 

- práce v zastupitelstvu, ve školské a kulturní komisi 

- práce ve výboru TJ Sokol Rajhrad 

- vedení šachového oddílu, oddílu zdravotního cvičení 

 

 

 IX. 

Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

Tento školní rok neproběhla na naší škole inspekce. 

 

 

Část X. 

Hospodaření školy 

 

Hospodaření školy v roce 2018 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši  

499.638,6 Kč. Hospodářský výsledek byl vytvořen z prostředků zřizovatele. Podle § 250/200 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bylo do rezervního fondu školy převedeno 

445.107,6 Kč a do fondu odměn 54.531 Kč.  

 

Část XI. 

Opravy a údržba 

 

V období hlavních prázdnin jsme na budově Masarykova dokončili opravu sociálního zařízení 

v přízemí budovy a z třídy mateřské školy jsme vytvořili třídu základní školy, čímž se nám 

opětně uvolnila učebna informatiky. Na budově Havlíčkova jsme dokončili generální opravu 

elektroinstalace (suterén a hlavní rozvaděče), dále došlo k modernizaci školní kuchyně (rozvod 

vody, odpady, obklady, dlažba, vzduchotechnika, malování), ve čtyřech třídách byla položena 

nová podlaha. Celková cena těchto rekonstrukcí činila cca 3 300 000 Kč.  

 

Část XII. 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Škola není zapojena do rozvojových a mezinárodních projektů. 

 

 

Část XIII. 

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
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Část XIV. 

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 

 

2) Živo za plotem 

- Projekt jsme získali z rozpočtu JMK pro rok 2017 

- projekt byl realizován od 1. 10. 2017 – 31. 7. 2018 

- výše udělené dotace čini1a 400 000 Kč 

 

3) Šablony ZŠ TGM Rajhrad 2016 

- Projekt jsme získali z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

- projekt byl realizován od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018 

- přidělená dotace činila 1.180 644 Kč 

- v rámci tohoto projektu jsme ve škole rozšířili činnost školního poradenského 

pracoviště, ve kterém pracovali výchovný poradce, školní metodik prevence, dva 

speciální pedagogové, psycholog, logoped a šest asistentů pedagoga, kteří se 

věnovali především dětem se specifickými vzdělávacími potřebami 

 

4) Investice do budoucna na ZŠ TGM Rajhrad – MAS Podbrněnsko 

- Projekt jsme získali z MAS Podbrněnsko 

- realizace projektu proběhne 6/2018 – 11/2018 

- celková výše projektu činí 3 951 967 Kč 

- předmětem tohoto projektu je rekonstrukce a pořízení vybavení odborných učeben 

základní školy, zajištění bezbariérovosti školy, vnitřní konektivity a úpravy 

venkovního prostranství 

       

 

 

Část XV. 

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 
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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 …) 

 

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 

 

 

 

 

V Rajhradě dne 31. 8. 2018 

 

 

                                                                                                      PaedDr. Zdeněk Motlíček 

                                                                                                               ředitel školy 


