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1. Základní údaje o škole
Název školy, sídlo

Základní škola Lipůvka, příspěvková
organizace, Lipůvka 283, 679 22 Lipůvka

Identifikátor právnické osoby

600 106 268

Právní forma

Příspěvková organizace

Školská zařízení

Školní družina, školní klub, školní jídelna

Údaje o vedení

PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy

Adresa pro dálkový přístup - telefon

516 431 537

Adresa pro dálkový přístup e-mail

reditelka@zslipuvka.cz

www stránky

www.zslipuvka.cz

Zřizovatel školy, sídlo

Obec Lipůvka, 679 22 Lipůvka 146

Starostka obce

Mgr. Alena Kristýnová

Telefon

516 431 528

e-mail

ou.lipuvka@tiscali.cz

www stránky

www.lipuvka.eu

Školská rada
Zástupci zřizovatele školy:
Mgr. Alena Kristýnová
Ing. Dušan Drápal
Zástupci pedagogických pracovníků:
Mgr. Marcela Antonovičová
Mgr. Gabriela Jízdná
Zástupci zákonných zástupců žáků:
Jiří Hloušek
Patrik Flaišinger

3

Počet žáků (dle stavu k 30. 9. 2012)
k 1. 9. 2012 bylo přihlášeno 187 žáků.

Školní rok
2012/2013

Počet
tříd/skupin

Počet ročníků

Počet žáků

1. stupeň
2. stupeň

6
4
10
2
18

5
4
9
-

117
70
187
55
147

Celkem
Školní družina
Školní klub

Průměrný počet
žáků na
třídu/skupinu
19,5
17,5
18,7
27,5
8,16*

Počet žáků
na pedag.
úvazek
16,83
10,62
13,81
33,13
367,5

Celkový počet žáků v 1. ročníku: 30
V průběhu školního roku se odhlásili z naší školy celkem 4 žáci, stav žáků k 30. 6. 2013 byl
183.
*Počet žáků na skupinu ve školním klubu je nízký vzhledem k tomu, že každý žák je
započítán pouze jednou, i když mnoho žáků navštěvuje kroužků více.
Přehled o počtu stravovaných v roce 2012
Počet obědů

Kategorie
Žáci do 6 let
Žáci 7 – 10 let (1. kategorie)
Žáci 11 – 14 let (2. kategorie)
Žáci 15 a více let (3. kategorie)
Zaměstnanci
Celkem

96
13 816
9 417
3 216
3 178
29 897

Charakteristika školy
Základní škola Lipůvka, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 1. až 9.
ročníkem, která poskytuje základní vzdělání nejenom dětem z Lipůvky, ale i z jiných
spádových obcí (Svinošice, Milonice, Šebrov, Lažany, Újezd u Černé Hory). Škola má
kapacitu 390 žáků. Ve školním roce ji navštěvovalo 183 žáků. Na prvním stupni bylo 6 tříd a
na druhém stupni 4 třídy.
Naše škola se nachází v klidném a bezpečném prostředí, nedaleko centra v blízkosti zastávek
autobusové dopravy.
Součástí školy je školní družina s kapacitou 55 žáků, školní klub a školní jídelna s kapacitou
300 stravovaných.
V budově školy je 9 tříd, 4 odborné učebny, z nichž jedna slouží jako kmenová třída,
(jazyková učebna, učebna přírodních věd, počítačová učebna a učebna hudební výchovy),
keramická dílna, tělocvična a dvě oddělení školní družiny. Součástí školy je sportovní hřiště,
které vyžaduje modernizaci, školní zahrada, kterou mohou děti za příznivého počasí využívat
v době velké přestávky, ve volných hodinách a po vyučování. Škola zatím nemá vybudovaný
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bezbariérový přístup. Prostory pro výuku jsou světlé, čisté a estetické. Na jejich vzhledu se
podílejí ve velké míře žáci a učitelé spolu s provozními zaměstnanci. Celkově však škola
nedisponuje dostatečnými prostorovými podmínkami (chybí odborná učebna výtvarné
výchovy, pro výuku praktických činností dílna a cvičná kuchyňka, další oddělení ŠD,
žákovská knihovna, multimediální učebna s dostatečnou kapacitou pro výuku výpočetní
techniky, sklad učebnic, archiv, prostory pro školní stravování a šatny).
Materiální a technické podmínky – škola je vybavena základními učebními pomůckami,
učebnicemi a učebními texty.
Z hlediska výpočetní techniky škola disponuje následujícím vybavením:
















Žáci mají k dispozici zařízení počítačové učebny v celkovém počtu 16 plně funkčních
počítačů. Vyučující v současnosti využívají pro práci na PC volné hodiny v počítačové
učebně, dle dispozic pracují v domácím prostředí. Sedm pedagogických pracovníků
má zapůjčený služební notebook (jeden z nich je trvale umístěn v počítačové učebně
jako učitelský). Počítače a notebooky zakoupené po roce 2010 disponují operačním
systémem Windows 7 a kancelářským balíkem MS Office 2010.
Z důvodu přechodu na nový systém Windows 7 jsou momentálně na počítačích
v počítačové učebně k dispozici výukové programy pouze z oblasti zeměpisu
a dějepisu, vyučující prvního stupně mají pro potřeby využití s interaktivní tabulí na
služebních noteboocích nainstalované základní výukové programy (druh a zaměření
dle třídy, kde vyučující působí).
Zajištění přípojných míst do školní počítačové sítě je provedeno prostřednictvím
síťových kabelů a Wi-Fi.
Ve škole je k dispozici jeden server, který slouží pouze jako přípojné místo staré
tiskárny HP LaserJet 5 (její kabeláž neumožňuje připojení do novějšího serveru)
a nový server, který postupně přebírá funkce toho starého.
Pro potřeby učebny informatiky (pro vyučující i žáky) byla zakoupená nová tiskárna
Canon podporující oboustranný tisk.
Škola nemá v současnosti povinně centrálně vytvořené schránky elektronické pošty
pro zaměstnance a ti proto převážně využívají soukromé, nebo k tomuto účelu zřízené
e-mailové schránky a služby (u poskytovatelů třetích stran). Pod doménu spadající emailové adresy (x@zslipuvka.cz) aktivně využívá pouze vedení školy, kancelář
a metodička ICT.
Škola se prezentuje pomocí webové stránky na adrese www.zslipuvka.cz, která je
pravidelně aktualizována. V současnosti je ve vývoji nová, uživatelsky přijatelnější
verze. Její nasazení se plánuje na začátek školního roku 2013/14. Žáci možnost
webové prezentace přes doménu školy nemají.
Pro zkvalitnění a snížení ceny služeb byla databáze a doména převedena pod jiného
poskytovatele (cesky-hosting.cz).
Veškerý software je ve škole využívám na základě zakoupených licencí, případně jsou
využívány některé volně šiřitelné programy (tzv. freeware).
Současný stav nenaplňuje standardem požadované ukazatele, ale je pro potřeby školy
naší velikosti dostačující.
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Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku z prostředků zřizovatele (rozpis
cenově náročnějšího majetku):
(za období od 9/12 do 6/13)

Název
Stoly do ŠJ + židle
Lavice + židle do třídy, katedra, psací stůl
Server + příslušenství, serverový operační systém
Notebook
Notebook
Učební pomůcky pro výuku
Mapy a atlasy do výuky
Míče, sportovní kalhoty, rukavice
Křesla Derry
Programy Office
Celkem:

Částka
92 305,-Kč
76 265,-Kč
25 584,-Kč
14 033,-Kč
14 150,-Kč
26 370,-Kč
23 619,-Kč
18 410,-Kč
4 834,-Kč
10 825,-Kč
306 395,-Kč

Materiální a technické vybavení tříd a kabinetů vyžaduje částečnou obnovu, která se odvíjí od
finančních prostředků zřizovatele školy a mimorozpočtových zdrojů.
V letošním školním roce byly provedeny následující opravy (příklady cenově
náročnějších oprav a udržování):
(za období od 9/12 do 6/13)
Název
osvětlení budovy školy - elektroinstalační práce (uhrazena druhá
faktura za vykonanou práci)
oprava kotle-automatika INECO přestavba za LGE
oprava umyvadel na sociálním zařízení-výměna otočných nástěnných
ventilů-kotevních sad, těsnění a prodloužení
oprava skleníku
oprava bojleru-havárie trubky, kontrola expanzní nádoby
oprava žíněnek
oprava WC 20x,výměna rohových ventilů, plováků, membrán, matic,
trubek, kontrola těsnosti spojů
Oprava WC nádržky v úklidové místnosti, hlavní uzávěr vody zahrada,
výměna hlavních ventilů v hrubé přípravně potravin
pisoáry, senzory-opravy splachovačů a oplachovačů, čistění odpadního
potrubí, vyřezání obkladů a vysekání starého odpadního potrubí
revize 146 elektrických spotřebičů
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Částka
68 051,-Kč
6 156,-Kč
29 694,-Kč
12 115,-Kč
4 842,-Kč
5 800,-Kč
24 986,-Kč
8 517,-Kč
107 805,-Kč
7 066,-Kč

pročištění odpadů
čištění odpadního potrubí u umyvadel, pisoárů, výměna vodovodní
baterie, perlátorů, utěsnění otvorů vodovodního a odpadního potrubí,
obkladačské práce
úpravy zahrada, sad-kácení stromů, výsadba ovocných stromů, kůly
k ovocným stromkům
prohlídka 3 kotlů, použití analyzátoru spalin
broušení podlah, včetně olejového nátěru-třídy
výměna kuchyňské linky ve sborovně za novou, vybourání staré,
odstranění stávajících obkladů a PVC+ montáž nové linky, nových
obkladů, PVC, baterie, potrubí
výměna baterie kuchyňské linky, ventily
broušení podlah, olejový nátěr
oprava rozvodu plynu kotelna-výměna
Celkem

8 046,-Kč
42 394,-Kč

14 650,-Kč
5 582,-Kč
18 195,-Kč
34 463,-Kč

4 719,-Kč
2 214,-Kč
6 541,-Kč
411 836,-Kč

2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se
zápisem ve školském rejstříku
Zvolený vzdělávací program
Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: 79-01-C/01 Základní škola.
Ve všech ročnících školy bylo vyučováno podle Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání Kalimantan, který byl školou vypracován podle Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Kromě jednoho pedagoga na 1. stupni (studoval poslední ročník magisterského
studijního programu na PdF) splňovali všichni pedagogičtí pracovníci kvalifikaci pro činnost,
kterou vykonávali, byli odborně zdatní a ochotní se dále vzdělávat i věnovat žákům v době
mimo vyučování. Pedagogický sbor byl tvořen 18 pedagogickými pracovníky, většinou
ženami, byli v něm mladí učitelé, učitelé středního věku a několik zkušených kolegů
s dlouholetou praxí.
Na začátku školního roku nastoupila nová vyučující na 1. stupeň a jeden nový pedagog
(muž) s aprobací M, F, Tv na 2. stupeň. S oběma pracovníky byla uzavřena pracovní smlouva
na dobu určitou. V prosinci byl ukončen pracovní poměr dohodou s vyučující anglického
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jazyka a od ledna 2013 jsme do pracovního poměru přijali novou vyučující na výuku
angličtiny, rovněž na dobu určitou.
Na 1. stupni je přepočtený počet pedagogických pracovníků 6, 95 a na 2. stupni 6,59.
Ve škole fungují předmětové komise českého jazyka a společenských věd, matematiky
a přírodovědných předmětů, cizích jazyků, výchov a na 1. stupni metodické sdružení. Máme
zřízeny funkce výchovného poradce, koordinátora ŠVP, metodika prevence sociálně
patologických jevů, koordinátora ICT a EVVO. Všichni tito jmenovaní pracovníci úzce
spolupracovali s učiteli a byli k dispozici dětem i jejich rodičům.
V současné době je na rodičovské dovolené zástupkyně ředitelky školy.
Počet provozních zaměstnanců se oproti loňskému roku nezměnil - činil 6
(ekonomka, vedoucí školní jídelny, dvě kuchařky, školník – správce budovy a uklízečka).
Dlouhodobé nemoci provozních zaměstnanců byly řešeny zástupy – dvě kuchařky a školník.
Byl ukončen pracovní poměr s ekonomkou školy, na nezbytně nutnou dobu byla situace
řešena zástupem a po ukončení výběrového řízení byla pracovní pozice obsazena novou
pracovnicí na dobu určitou.

Počty pracovníků k 30. 6. 2013

Pracovní zařazení

Fyzické osoby

Přepočtení na plně
zaměstnané

14

13,54

2+9

2,06

2
3
3
24

0,72
3,82
2,86
23,00

Učitelé
Vychovatelky + vedoucí zájmových
kroužků ŠK
Asistentky pedagoga
Provozní zaměstnanci ZŠ
Provozní zaměstnanci ŠJ
CELKEM

Jmenný seznam pedagogických pracovníků 2012/2013

Titul
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
RNDr.
Mgr.

Příjmení a jméno
Antonovičová Marcela
Brančová Jitka
Černá Martina
Faggianelli Magda/Kašpárková
Daniela
Fojtová Miroslava
Holcnerová Martina
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Zařazení
zástupkyně ředitelky školy
třídní učitelka IV. třída
třídní učitelka VIII. třída
učitelky – Aj
třídní učitelka IX. třída
vychovatelka

třídní učitelka I. B třída
třídní učitelka II. třída
ředitelka školy
třídní učitelka VII. třída
asistentka pedagoga
třídní učitel VI. třída
třídní učitelka III. třída
vychovatelka
třídní učitelka V. třída
asistentka pedagoga
učitelka – 2. stupeň, koordinátorka ICT
třídní učitelka I. A třída

Jančíková Kateřina
Jízdná Gabriela
Karlíčková Eva
Králová Kateřina
Krátká Bohuslava
Kroupa Roman
Navrátilová Jana
Skovajsová Markéta
Strážnická Radmila
Svobodová Jana
Škrabalová Blanka
Vostálová Alena

Bc.
Mgr.
PaedDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Pracovnice školní jídelny

Provozní zaměstnanci

Vedoucí školní jídelny

Krésová Dana

Ekonomka

Trojáčková Bohuslava

Vedoucí kuchařka

Filková Alena

Školník - topič

Hotový Karel

Pomocná kuchařka

Bělochová Jana

Uklízečka

Pavlíčková Petra

Zastupující pracovnice školní jídelny
Vedoucí kuchařka
Pomocná kuchařka

Zastupující provozní pracovníci

Trunečková Dana
Dvořáková Hana

Školník

Havel Roman

Nově přijatí provozní zaměstnanci

Ekonomka

Chmelová Jitka

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímacím
řízení na střední školy
Zápis do 1. třidy
Počet zapsaných žaků celkem: 29 (z toho 1 dítě po odkladu povinné školní docházky).
Žádost o odklad povinné školní docházky: 4
Přestup do jiné školy: 2
Nový žák z jiné školy: 1
Celkem tedy bude navštěvovat ve školním roce 2013/2014 1. ročník 24 žáků.
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Zapsaní žáci podle místa trvalého bydliště:
Lipůvka
14 žáků
Svinošice
3 žáků
Újezd u ČH
1 žák
Sv. Kateřina 1 žák
Lažany
4 žáků
Malá Lhota
1 žák
V letošním školním roce ukončilo povinnou školní docházku celkem 17 žáků, 1 žák odešel po
absolvování 5. ročníku na osmileté gymnázium do Blanska.
Přehled škol a oborů, na které byli přijati naši absolventi:
Gymnázium: 2 žáci – čtyřletý studijní obor
Konzervatoř: 1žákyně – hudební obor
Pedagogické lyceum – 1 žákyně
Obchodní akademie s ekonomickým zaměřením: 3 žákyně
SPŠ chemická: 2 žáci
SPŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví – 2 žáci
SŠ zdravotní: 1 žákyně
SPŠ stavební: 1 žákyně
SŠ automobilní – autotronik: 1 žák
SOU 3 letý obor: 3 žáci

5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků k 30. 6. 2013
Kvalitní vzdělávací výsledky byly dosaženy díky dlouhodobé, koncepční a svědomité
práci celého pedagogického kolektivu, díky zájmu učitelů o další vzdělávání pedagogických
pracovníků a práci s žáky mimo vyučování.

5.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků
(k 30. 6. 2013)
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň
6.
7.
8.
9.

Počet
žáků
30
22
22
21
21
116

Prospělo s
vyznamenání
30
22
20
18
14
104

Prospělo

Neprospělo Opakují

0
0
2
3
7
12

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Nehodno
ceno
0
0
0
0
0
0

19
13
18
17

7
8
11
4

12
5
7
13

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
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Celkem za II. stupeň 67
Celkem za školu

183

30

37

0

0

0

134

49

0

0

0

Počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním, představuje 73,22 % z celkového počtu
žáků školy, přičemž na 2. st. je to 44,77 % a na I. stupni 89,65 % z celkového počtu.
Dva žáci školy byli na základě žádosti rodičů a doporučení PPP hodnoceni slovně
z českého, anglického a německého jazyka.
Za II. pololetí školního roku bylo uděleno celkem 34 pochval, z toho pochvaly
ředitelky školy (21) za vzornou reprezentaci školy ve vyšších kolech soutěží a olympiád,
pochvaly třídního učitele (13) za výborný prospěch, práci ve třídní samosprávě, sportovní
soutěže a další aktivity. Žádný žák nebyl hodnocen sníženým stupněm z chování, jednomu
žákovi byla udělena důtka ředitelky školy, 9 žáků napomenutí třídního učitele většinou za
porušení školního řádu a neplnění školních povinností.
Celkem bylo zameškáno 9003 hodin (za II. pololetí), které byly řádně omluveny,
nevyskytla se žádná neomluvená absence. Průměrně na třídu připadá 900,3 zameškaných
omluvených hodin.
Třídní učitelé ve 3. - 5. ročníku 1. stupně školy a vyučující Čj, Aj, M na 2. stupni školy
zabezpečili vstupní, čtvrtletní a výstupní prověrky, jejichž výsledky byly vyhodnoceny
a zohledněny v další práci.
Ve dnech 21. 5. 2013 - 24. 5. 2013 se žáci naší školy zapojili do druhé celoplošné
generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. třídy. Cílem testování
v projektu NIQUES rozhodně nebylo srovnávat žáky, třídy nebo školy. Základním úkolem
bylo poskytnout škole informace o tom, nakolik každý žák plní požadavky minimálního
standardu osvojení znalostí a dovedností. Každý test začínal skupinou úloh základní
obtížnosti a ten, kdo dosáhl alespoň 67%, pokračoval v úlohách vyšší úrovně.
První výsečový graf porovnává průměrnou úspěšnost žáků školy s výsledky všech
testovaných žáků. Druhý graf ukazuje, jaká část žáků školy řešila úlohy základní obtížnosti
a jaká část vyšší úroveň.
Rozhodně tedy nelze na základě prezentovaného výsledku vyvozovat, že žáci jedné
školy jsou v celém předmětu lepší nebo horší než žáci jiné školy, tím méně že výuka v jedné
škole je lepší nebo horší než výuka ve druhé škole.
Výsledky testování našich žáků:
Matematika, 5. ročník
Průměrná úspěšnost žáků školy:

56%
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Podíly žáků školy po rozvětvení:
– Obtížnost 1: 76% (16)
– Obtížnost 2: 24% (5)

Český jazyk, 5. ročník
Průměrná úspěšnost žáků školy:

60%

12

Podíly žáků školy po rozvětvení:
– Obtížnost 1: 86% (18)
– Obtížnost 2: 14% (3)
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Anglický jazyk, 5. ročník
Průměrná úspěšnost žáků školy:

53%

Podíly žáků školy po rozvětvení:
– Obtížnost 1: 100% (21)
– Obtížnost 2: --
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Matematika, 9. ročník
Průměrná úspěšnost žáků školy:

54%

Podíly žáků školy po rozvětvení:
– Obtížnost 1: 75% (12)
– Obtížnost 2: 25% (4)
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Český jazyk, 9. ročník
Průměrná úspěšnost žáků školy:

56%

Podíly žáků školy po rozvětvení:
– Obtížnost 1: 76% (16)
– Obtížnost 2: 24% (5)
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Anglický jazyk, 9. ročník
Průměrná úspěšnost žáků školy: 51%

Podíly žáků školy po rozvětvení:
– Obtížnost 1: 88% (14)
– Obtížnost 2: 12% (2)
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Volitelná část - Německý jazyk, 9. ročník
POZOR
Z důvodu chyby v importu testů ze strany zadavatele byl pro žáky nastaven test v úrovni A2, nikoliv
A1, jak by měli mít. Je třeba to ve výsledcích zohlednit.

Průměrná úspěšnost žáků školy:

40%

Podíly žáků školy po rozvětvení:
– Obtížnost 1: 100% (12)
– Obtížnost 2: --
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6. Prevence sociálně patologických jevů
Analýza problematiky rizikového chování žáků ve škole je důležitá pro zjištění
aktuálního stavu, stanovení příčin negativních jevů a vytýčení cílů prevence.
Ke zjištění současného stavu sociálně patologických jevů ve škole byly využity
individuální poznatky třídních učitelů i ostatních vyučujících, dále poznatky z třídnických
hodin a hodin předmětů výchovného charakteru – výchova ke zdraví a výchova k občanství.
Vycházíme z hodnocení úspěšnosti všech preventivních akcí. Např. „Seznamte se
bezpečně“.
Co se mám daří – co nás těší


žáci mají možnost vidět působení drog na videokazetách, DVD, dokumentárních
filmech a informovat se o nich ve výukových programech a aktivně na problematiku
reagovat
 převážná většina žáků drogy odsuzuje a nemá s nimi žádné zkušenosti
 škola poskytuje žákům dostatek volnočasových aktivit
 dodržujeme tradice školy při organizování zábavných, kulturních a sportovních akcí
 potěšil nás velký zájem rodičů o akce společné pro žáky a rodiče, např.
výtvarné dílny, výstavy, karneval
 vedeme kroniku všech akcí školy, akce společně s fotografiemi a hodnocení ze strany
vyučujících i žáků umísťujeme také na internetové stránky školy
 máme dobré fungující vztahy s mimoškolními institucemi, které řeší patologické jevy.
V letošním roce proběhlo několik šetření PPP Blansko a Boskovice přímo v naší
škole a z těchto šetření byla vyvozena nápravná opatření, která byla přijata vedením
školy a schválena rodiči.
Co se nám nedaří – co nás trápí
V loňském školním roce jsme řešili následující patologické jevy:
 někteří žáci pravidelně kouří, mimo areál školy, před nebo po vyučování, oproti
loňskému roku jsme však zaznamenali viditelné zlepšení v této problematice,
obzvláště kouření v okolí školy
 časté absence a pozdní příchody do školy některých žáků se v letošním roce staly
předmětem důrazných jednání s rodiči a to především u žáků 8. a 1. ročníku
 špatná komunikace s některými rodiči problémových žáků, která ve dvou případech
v letošním roce vyústila v odchod žáků ze ZŠ Lipůvka, jako nejsnazší řešení problému
ze strany rodičů
 v případě žákyně 7. ročníku byla přizvána k šetření podezření z ohrožování mravní
výchovy na sociální síti také policie ČR, případ byl předán a zůstává v šetření Policie
ČR
 začátkem školního roku bylo zaznamenáno několik případů drobných krádeží, které
díky aktivnímu šetření třídní učitelky nakonec odhalily jako pachatele žáka 3. ročníku.
Všechny odcizené předměty byly vráceny majitelům a problematika ustala
s odchodem tohoto žáka ze ZŠ Lipůvka z důvodu změny bydliště
 podezření na šikanu ve 3. ročníku bylo šetřeno a následně řešeno ve spolupráci třídní
učitelky a rodičů zúčastněných žáků
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podezření na šikanu v 1. ročníku bylo šetřeno sociometrickou studií PPP Blansko
s negativním výsledkem

Z těchto poznatků pro nás vyplývají tři nejdůležitější úkoly:




pokračovat ve všech aktivitách, které se nám osvědčily
kvalitněji a účelněji využívat metod osobnostní a sociální výchovy
prohloubit a zkvalitnit spolupráci s rodiči žáků, na obou stupních

Škola nabízí a pořádá pro rodiče:














možnost půjčování odborné literatury o návykových látkách, prevenci
konzultace s výchovným poradcem, metodikem prevence
výstavky prací dětí
informace o práci školy v místním Zpravodaji, na internetu, ve školním časopisu
pravidelný styk třídního učitele s rodiči
besídky pro rodiče: Vánoce, výročí obce i školy
Dny otevřených dveří
slavnostní zápis dětí do první třídy
spolupráce s místními organizacemi
poskytování informací o negativních jevech rodičům formou otevřených dopisů
netradiční setkání rodičů, učitelů a žáků
zájmové akce společné pro děti a rodiče
na začátku školního roku jsou rodiče písemně informováni o možnosti seznámení se
školním řádem, Minimálním preventivním programem, s řešením sociálně
patologických jevů ve škole, s programem školy proti šikanování na webových
stránkách školy
Akce související s primární prevencí během školního roku:

















dvě oddělení školní družiny, které zajišťují aktivní odpočinek dětem prvního stupně
díky spolupráci se Základní uměleckou školou Kuřim výuku hry na hudební nástroje
přístup na internet ráno i odpoledne (i při čekání na vyučování a odjezd autobusu)
přístup na školní pozemek s možností sportovního vyžití odpoledne
sportovní kroužky: florbal, volejbal, street dance…
umělecké kroužky: keramický, hra na hudební nástroj…
naukové kroužky: angličtina, přírodovědný kroužek…
školní exkurze: čistička vod, ZOO Brno, výrobní závody…
školní výlety: horská turistika, pobyty v přírodě, poznávací zájezdy…
jazykové poznávací zájezdy do Anglie a Rakouska
sportovní soutěže
sportovní dny: Den dětí
tradiční besídky připravované učiteli pro žáky: Mikulášská besídka, vánoční besídky
kulturní pořady: dětský karneval, vystoupení umělců…
žáci se podílejí na akcích školy: dny otevřených dveří…
žáci navštěvují dětský domov v Tišnově
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žáci se podílí na charitativních akcích: sbírka darů pro dětský domov, pro zdravotně
postižené děti
žáci připravují vystoupení pro různé příležitosti: oslavy v obci, ve škole…

Všechny zájmové kroužky školního klubu proběhly dle stanoveného programu
a setkaly se s pozitivním ohlasem a zájmem žáků různých věkových kategorií. Škola tak
splnila cíl oslovit žáky všech věkových kategorií a nabídnout jim rozmanité aktivity pro
trávení volného času.
Řešení přestupků





Školní řád zakazuje žákům školy užívání návykových látek ve škole i mimo školu.
Školní řád vymezuje dále i pravidla chování ve škole i zacházení se školním
zařízením.
Rodiče žáků jsou písemnou formou seznámeni s opatřeními školy vůči ničení školního
zařízení apod.
Škola má vypracovaný postup pro řešení šikany, výskytu návykových látek,
záškoláctví, krádeží a vandalismu. Rodiče jsou písemně informováni na začátku
školního roku. Žáci jsou informování svými třídními učiteli a ŠMP v rámci Výchovy
ke zdraví.

Všechny přestupky, ke kterým ve školním roce 2012/2013 došlo, byly řešeny v souladu
s platným školním řádem a podle stanovených postupů, aby vedly ke kvalitnímu vyřešení
problému. Během školního roku byl upřesněn postup při řešení vysoké absence žáků, počet
tolerovaných omluvených hodin a způsob jejich omlouvání rodiči.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
(DVPP)
Celkové náklady na DVPP pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 činily
celkem 47 590,- Kč, (z toho 17 410,-Kč z projektu EU peníze školám, 14 240,-Kč ze státního
rozpočtu a 15 940,- Kč z provozních prostředků).
Nadále je potřeba se zaměřit na vzdělávání celé sborovny v oblasti prevence krizových jevů,
týmové spolupráce, vyhoření, vyučující by se měli zdokonalit v dovednostech testování žáků
a absolvovat semináře zaměřené na zvyšování kvality vzdělávání.

Zaměstnanec
Karlíčková Eva
Černá Martina
Černá Martina
Navrátilová Jana

Název akce
Školení PO
Školení kyberšikana
Příprava třídnické hodiny
Úspora energií
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Antonovičová Marcela
Skovajsová Markéta
Škrabalová Blanka
Strážnická Radmila
Jízdná Gabriela
Jančíková Kateřina
Černá Martina
Skovajsová Markéta
Antonovičová Marcela
Karlíčková Eva
Antonovičová Marcela
Kroupa Roman
Černá, Skovajsová
Fojtová Miroslava
Škrabalová Blanka
Kroupa Roman
Černá Martina
Vostálová Alena
Karlíčková, Škrabalová
Karlíčková Eva
Černá Martina
Kašpárková Daniela
Jančíková, Vostálová
Černá Martina
Školení (6 pedagogů)

Seminář ke standardům cizích jazyků
Kurz „Smalt na plotýnce!
Moderní trendy rozvoje chemie
Seminář „Vánoce“
Angličtina pro děti efektivně
„Učím se rád“
Kurz „Leptané sklenice“
Konference školních družin
Ochrana člověka za mimořádných okolností
Zákoník práce, platové předpisy, evidence
pracovní doby
Hospitace na ZŠ ve Vídni
Instruktor lyžování
Kurz plstění
Finanční gramotnost
Multimediální ročenka životního prostředí
Matematická rozcvička
Kurz „Šperky s pryskyřicí“
Počítání přes 10
Školení ICT ve školství 2013
Školení ŠVP
Kurz „Černé drátování“
Školení k metodice Aj na 1. stupni
Činnostní učení matematiky I. – II. ročník
Letní keramicko – výtvarný seminář
Základy MS Office 2013

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Školu, její činnost, úspěchy a informace pro rodiče i veřejnost uveřejňujeme
pravidelně v místním „Zpravodaji“ a na webových stránkách školy (www.zslipuvka.cz).
Dalším prostorem byla vystoupení, soutěže, aktivity pro rodiče žáků školy, školní ples.

8.1 Výsledky v soutěžích
Žáci školy se v průběhu školního roku 2012/2013 zúčastnili řady různě zaměřených soutěží
a olympiád:
Okresní soutěže
1. místo v matematické soutěži Klokan – Jaromír Homolka
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Matematická soutěž Pythagoriáda - úspěšní řešitelé Patrik Visingr (V. tř.) a Jindřich
Nebojsa (VI. tř.)

Recitační soutěže
1.místo v okresním kole recitační soutěže „Setkání s poezií v Adamově“ – Monika
Skoumalová, VI. třída
Sportovní soutěže
3. místo ve skoku dalekém z místa– V. Novotný (I.A), olympiáda I. tříd ve Velkých
Opatovicích
5. místo ve skoku dalekém z místa – M. Ševčík(I.B) olympiáda I. tříd ve Velkých
Opatovicích
1. místo okr. kolo vybíjená Preventan Cup - (Michal Antoňů, Damian Blaha, David Bureš,
Alžběta Hloušková, Radka Hniličková, Jan Kopřiva, Jakub Nečas, Martin Pospíšil, František
Racek, Rostislav Ševčík, Martin Švaňhal, Lukáš Smrž, Marek Kozel)
3. místo v okresním kole Mc Donalds Cup - Michal Antoňů, David Bureš, Rostislav
Ševčík, Martin Švaňhal, Jakub Nečas, František Racek, Damian Blaha, Radka Hniličková,
Alžběta Hloušková, Martin Pospíšil, Daniel Kopřiva, Marek Kozel, Lukáš Smrž, Emerich
Bachel
2. místo v okr. kole Putovní pohár ministra školství, mládeže a tělovýchovy Orion Cup –
postupový turnaj ve florbalu –-Michal Antoňů, Martin Švaňhal, František Racek, Martin
Musil, Damian Blaha, Jakub Nečas, Rostislav Ševčík, David Bureš, Alžběta Hloušková,
Martin Pospíšil.
2. místo Lelekovický trilek - Alžběta Hloušková, kategorie V. tříd
2. místo Lelekovický trilek – Michaela Skoumalová, kategorie IV. tříd
2. místo v kategorii A Vranovská empiáda – žáci IV. a V. třídy Martin Pospíšil, Radka
Hniličková, Adriana Hrdličková
2. místo v kategorii C Vranovská empiáda – žáci VIII. třídy Matěj Chytrý, Jakub Racek,
Kristýna Kocmanová
3. místo v kategorii B Vranovská empiáda – žáci VI. třídy Jindřich Nebojsa, Jan Bureš,
Monika Skoumalová
4. místo v okr. kole O pohár Atlasu – jednokolový turnaj ve florbalu – Michal Antoňů,
Martin Švaňhal, František Racek, Martin Musil, Damian Blaha, Jakub Nečas, Rostislav
Ševčík, David Bureš, Alžběta Hloušková, Martin Pospíšil, Lukáš Prudký, Petr Nešetřil,
Ondřej Novotný, Radka Hniličková
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1. místo - florbalový turnaj v Kunštátě Vánoční florbálek – Michal Antoňů, Martin Švaňhal,
František Racek, Damian Blaha, Jakub Nečas, Rostislav Ševčík, David Bureš, Alžběta
Hloušková, Martin Pospíšil, Radka Hniličková
3. místo v okresním přeboru ve volejbalu – starší žákyně Vanda Buřtová, Tereza Šancová,
Sabina Hellerová, Tereza Flaišingerová, Šárka Zámečníková, Terezie Čechová, Kristýna
Kocmanová
3. místo v soutěži Maják - Jana Bušová, Adriana Hrdličková, Veronika Košťálová, Sandra
Motyčková, Anna Petrásková, Michaela Skoumalová, Amálie Svobodová)
4. místo v soutěži Maják - (Rostislav Kořínek, Martin Říha, Jakub a Tomáš Stejskalovi,
Jakub a Ondřej Tomanovi, IV. třída)
Pohár krále Jiřího z Kunštátu – okresní atletická soutěž
1. místo v běhu na 50 m - Natálie Chlubná
2. místo ve skoku do dálky - Kateřina Kopečná
4. místo v běhu na 50 m - Damian Blaha
2. místo v běhu na 600 m, 3. místo ve skoku do dálky - Michaela Skoumalová
1. místo ve skoku do dálky - David Bureš
2. místo ve štafetě - Michal Antoňů, Natálie Chlubná, Radka Hniličková, Damian Blaha
Celkově celé družstvo – 2. místo v soutěži družstev

Školní soutěže
1. místo v recitační soutěži – Monika Skoumalová
2. místo ve školním kole Zeměpisné olympiády – Jindřich Nebojsa, VI. třída

1. místo ve školním kole matematické soutěže Pythagoriáda – Matyáš Jankůj
3. místo ve školním kole Zeměpisné olympiády - Matyáš Jankůj
1. místo ve školním kole Olympiády v českém jazyce – Šárka Zámečníková
2. místo ve školním kole Dějepisné olympiády - Šárka Zámečníková
1. místo ve školním kole Dějepisné olympiády – Tereza Šancová
2. místo ve školním kole Olympiády v českém jazyce - Tereza Šancová
3. místo ve školním kole matematické soutěže Klokan – Terezie Čechová
2. místo ve školním kole Olympiády v českém jazyce – Kristýna Kocmanová
1. místo ve školním kole Biologické olympiády – Matěj Chytrý
2. místo ve školním kole matematické soutěže Klokan – Jakub Racek
3. místo ve školním kole Dějepisné olympiády - Jakub Racek
2. místo ve školním kole Biologické olympiády – Tadeáš Černý
3. místo školního kola Zeměpisné olympiády - Tadeáš Černý
2. místo ve školním kole matematické soutěže Klokan – Miroslav Doležel
Absolutní vítěz školního kola Zeměpisné olympiády – Jaroslav Říha
1. místo ve školním kole recitační soutěže – Zuzana Pavlíčková
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Výtvarné soutěže
Má nejoblíbenější pohádková postava – výtvarná celostátní soutěž, Patrik Visingr – účast
Cestou dvou bratří – výtvarná soutěž, účast - vybraní žáci 1. – 3. třídy

8.2 Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy
Exkurze
Moravský kras - 6. a 7. ročník
Zahradnictví Šebrov – 6. a 7. ročník
Zájezd do Anglie – 10 žáků z II. stupně
Planetárium Brno – 7. – 9. ročník
Porta coeli a Čebínka - 6. – 8. ročník
Výrobna ponožek a pneuservis v Lažanech – 5. a 6. ročník
Biostanice ve Velkých Opatovicích a židovské město v Boskovicích - 7. – 9. ročník
Zájezd do Vídně – 30 žáků II. stupně
Úřad práce Blansko - 8. ročník
Školní výlety
I. A , I. B – ZOO Jihlava
II., III. tř. - Oslavany, Náměšť nad Oslavou
IV., V. tř. – Moravský kras, Blansko
VII. tř. – Adršpašské skály
VIII. tř. – Horní Rožínka (Českomoravská vysočina)
IX. tř. – Podlesí (Českomoravská vysočina)
Přednášky
Kriminalita a terorismus (Brno) - 7. – 9. ročník
Chov včel (pan Kramár) – 5. ročník
Beseda s knihovníkem – 1. – 4. ročník
Projekt Dental Alarm – I. stupeň
Beseda se spisovatelem Vladimírem Klepáčem
Výchovné koncerty, divadelní představení,
Já nic, já muzikant – 1. – 4. ročník
Mrazík (Divadlo Bolka Polívky) – 2. – 5. ročník
Anglické divadlo (Brno) 5. – 6. ročník
Gotika (Pernštejni) – 3. – 9. ročník
Obušku, z pytle ven (Divadlo Bolka Polívky) - 1. – 4. ročník
Ostatní akce
Kurz plavání – 2. a 3. ročník
Dopravní hřiště – 4. ročník
Bramboriáda – I. stupeň
Slabikářová slavnost – I. A, I. B
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Výukový program – Zdravá Pětka
Mikulášská nadílka
Vánoční program pro důchodce
Vánoční besídka
Vánoční výstava
Vypouštění balónků pro Ježíška
Zábavné dopoledne ve školní družině (pololetní prázdniny)
LVK I. stupeň
Školní ples a maškarní karneval
LVK II. stupeň
Velikonoční dílna
Den Země – lesní pedagogika – 2. – 6. ročník
Bezpečný pes – zábavně naučný program
Dobrodružný večer a tajemná noc ve škole (ŠD)

8.3 Přehled zájmové činnosti
Ve škole pracovalo 15 kroužků různého zaměření. Hlavním cílem kroužků je zaujmout
širokou nabídkou co největší počet dětí, které by svůj volný čas trávily smysluplně, proto se
snažíme udržet minimální finanční náklady na účast v kroužku, aby byl dostupný všem dětem.

Název kroužku

Vedoucí

Výtvarný ateliér I
Hrátky s češtinou
Anglická konverzace

Mgr. Martina Černá
Mgr. Martina Černá
Mgr. Gabriela Jízdná
Mgr. Gabriela Jízdná

Angličtina
Dyslektický kroužek I.
Dyslektický kroužek 2. stupeň
Florbal
Hravé cvičení
Malý šikula
Míčové hry
Přírodovědný kroužek
Street dance
Volejbal
Výroba šperků
Základy míčových her

Bc. Kateřina Jančíková
Mgr. Marcela Antonovičová
Mgr. Radmila Strážnická
Mgr. Alena Vostálová
Mgr. Markéta Skovajsová
Mgr. Radmila Strážnická
Mgr. Jana Navrátilová
Mgr. Markéta Skovajsová
Mgr. Roman Kroupa
Mgr. Markéta Skovajsová
Mgr. Roman Kroupa

Počet žáků
26
14
9
17
8
8
18
26
10
20
38
8
10
18
19

8.4 Poradenské služby
Činnost výchovné poradkyně v oblasti výchovného poradenství byla zaměřena na
monitorování a intervenci pro žáky a jejich zákonné zástupce v případě výchovných,
vzdělávacích i jiných problémů (návrhy na vyšetření v PPP nebo jiná odborná vyšetření).
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V oblasti kariérového poradenství byla činnost VP zaměřena na akce týkající se profesní
orientace žáků (burza škol v Brně), na informační a poradenskou pomoc pro vycházející žáky
a jejich zákonné zástupce (výběr vhodné školy a vyplňování zápisových lístků, zpracování
výsledků přijímacího řízení, na zlepšení komunikace školy a rodiny (konzultační hodiny).
Prostřednictvím informačních schůzek, nástěnek a webových stránek školy byly vycházejícím
žákům a jejich zákonným zástupcům podávány informace spojené s přijímacím řízením.
V prosinci proběhla schůzka rodičů a žáků VIII. a IX. třídy s VP, třídní učitelkou a zástupci
SŠ ohledně přihlášky a výběru SŠ (veletrh SŠ).
Profesní test absolvovali 3 žáci z IX. třídy v PPP Blansko, dva se řídili podle výsledků při
výběru SŠ.
Žáci VIII. třídy navštívili ÚP v Blansku, kde získali informace o situaci na trhu práce
a o možnostech dalšího vzdělávání. Zkusili si také „profesní testy“ svých schopností
a možností. V hodinách pracovních činností byli průběžně seznamováni s druhy škol,
možnostmi dalšího studia, zkoušeli si různé testy – Hollandova typologie osobnosti
a pracovního prostředí.
Žáci IX. třídy se zapojili do soutěže 5-ti členných družstev tříd ZŠ okresu Blansko
DŘEVO - MATERIÁL BUDOUCNOSTI.
Ve školním roce bylo odesláno a vyšetřeno v PPP 23 žáků, z toho 5 na žádost rodičů.
Celkem je evidováno 29 žáků s různými potížemi, specifickými poruchami učení a chování.
Byl vytvořen podrobnější seznam těchto žáků, který byl průběžně doplňován žáky
s parciálními poruchami po prvovyšetření v PPP. Všichni vyučující byli na tyto žáky
upozorněni a pracují s těmito žáky podle návrhů a požadavků PPP.
Na škole pracovaly dva dyslektické kroužky vedené pedagogy. V letošním školním roce byli
na naší škole integrováni 3 žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Na základě závěrů
a doporučení pedagogicko – psychologické poradny byl dvěma žákům vypracován
individuální vzdělávací plán, podle kterého byli vzděláváni.
Na 2 žáky I. třídy dohlížely asistentky pedagoga.
Pohovory s žáky a jejich zákonnými zástupci, které proběhly na I. a II. stupni, se týkaly
vzdělávacích problémů, opakující se absence, slovního napadání a nevhodného chování. Dále
neplnění školních povinností a pozdních příchodů. Celkově chování našich žáků ve škole je
velice dobré, nebylo nutné žádné zásadní opatření VP a metodičky prevence.
V několika projednávaných případech byla rodičům doporučena návštěva odborníka nebo
odborné poradenské instituce.
V jednom případě (I. třída) byl proveden sociometrický test ohledně zjištění vztahů a šikany
ve třídě.
Velkým problémem, s kterým se při jednání se zákonnými zástupci potýkáme, je nedůsledná
a nejednotná rodinná výchova, mnohdy provázená snahou rodičů přesunout odpovědnost za
výchovu a studijní výsledky na nějakou jinou instituci.

8.5 Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Ve školním roce 2012-13 jsme s žáky navázali na zkušenosti z předchozího školního
roku. Do učebního plánu sice už nebyl zařazen předmět, který by na environmentální
problematiku cílil, ale tato absence byla zcela suplována v předmětech přírodopis (VI.-IX.
třída), výchova ke zdraví (VIII. třída) a chemie (VIII.-IX. třída). První seznámení
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s environmentální problematikou čeká žáky už na prvním stupni v rámci předmětů prvouka
a zejména přírodověda.
Během školního roku 2012-13 se metodička soustředila zejména na chemii kolem nás
(součást tematické výuky v prvním pololetí). Žáci se seznámili zejména s chemikáliemi
v potravinách a obalech od nich. V předmětu chemie 9. třída byla tato znalost rozšířena
i o podklady teoretické chemie polymerů a plastů.
Dle plánu bude toto téma pokračovat i ve školním roce 2013-14.
Škola se neúčastní žádného externího, dlouhodobého projektu s ekologickou tématikou.
Důvodem je velikost školy. Většina takových soutěží je koncipována pro větší počet žáků
a jedná-li se např. o sběr nějaké suroviny či bodů za splněné úkoly, nemohou naši žáci
konkurovat mnohem větším školám. Protože vést žáky k šetrnému zacházení s přírodou je
velkým dílem závislé na jejich motivaci, opakovaný neúspěch v takových soutěžím by mohl
být velmi demotivující a mít ve výsledku zcela jiný než kýžený efekt.
Žáci i zaměstnanci školy se pravidelně účastní sběru papíru, starých bateriových
článků a v přízemí školy je také koš sloužící ke sběru PET-lahví. Škola nemá vlastní
kontejnery, a proto využívá zařízení obce a prodejny COOP (použité bateriové články).

8.6 Školní družina
Školní družina zahájila provoz od 3. 9. 2012. Celková kapacita školní družiny je 55 dětí.
První oddělení má kapacitu 28 dětí, druhé oddělení 27 dětí.
Začátek školního roku byl v duchu seznámení se s prostředím školní družiny, upevňování
vztahů mezi spolužáky (seznamovací hry) a vytváření pravidel pro ŠD. Vychovatelky se
zaměřili na rozvoj samostatnosti ve třídě, v šatně, v jídelně. Pěkné počasí se využilo
k poznávání okolí školy, rekreačním pobytům venku, míčovým hrám.
V měsíci říjnu žáci začali docházet do zájmových útvarů nově zřízeného školního klubu.
Dětem je umožněn odchod do kroužků i následný návrat do školní družiny, což je výhodou
pro zaměstnané rodiče.
Dne 16. 10. 2012 se konala v naší škole Bramboriáda, kterého se také ráda zúčastnila ŠD.
Paní učitelky z prvního stupně připravily pro žáčky i jejich mladší sourozence různé soutěže.
Teplý barevný podzim nás ve školní družině inspiroval k hrám v přírodě a výzdobě třídy
s podzimní tématikou.
V úterý 13. 11. 2012 uspořádala Školní družina ZŠ Lipůvka výlet do zábavního centra Bongo
Brno. Zájem byl veliký, sešlo se nás 56 dětí a 32 dospělých. Po příjezdu se děti okamžitě
pustily do zdolávání rozmanitých atrakcí: vylezly na horolezeckou stěnu i sopku, propletly se
bludištěm, zajezdily si na skluzavkách a dokonale se vyskákaly na trampolínách
a nafukovacích hradech. To, že je Bongo pro celou rodinu, dokázali i někteří odvážní rodiče,
kteří neváhali některé atrakce vyzkoušet. Po dvouhodinové návštěvě byly děti sice unavené,
ale jejich úsměv prozrazoval, že si výlet pořádně užily, proto věřím, že v budoucnu Bongo
opět navštívíme.
S blížícím adventem se naše činnost zaměřila na připravovaný vánoční jarmark a různé
vánoční dárečky. Tvořili jsme především z keramické hlíny a přírodních materiálů.

28

20. 11. 2012 byla pro maminky s dětmi uspořádána předvánoční výtvarná dílna, při výrobě
korálkových hvězdiček se podařila vytvořit přátelská předvánoční nálada.
Tradičně pořádaná Vánoční výstava 14. 12. byla letos obohacena o vypouštění balonků
s dopisy pro Ježíška. Během dopoledne jsme v družině napustili 150 balonků heliem a
přivěsili na provázky kartičky s dopisem pro Ježíška. Samotné vypouštění balonků se
uskutečnilo v 15:00 na znamení rádia Impuls před naší školou, stejně tak i na mnoha dalších
místech České republiky.
Před vánočními prázdninami jsme se rozloučili malou besídkou ve školní družině, nechyběl
ani stromeček, dárečky a koledy.
Koncem pololetí jsme se s žáky zaměřili na pozorování změn v přírodě, často jsme chodili
sypat ptáčkům a díky dobrým sněhovým podmínkám si děti užily i bobování.
Začátek II. pololetí jsme započali zábavně a to mimořádným provozem ŠD o pololetních
prázdninách 1. 2. 20103 akcí Zábavné a soutěžní dopoledne ve ŠD. Na programu byly
především soutěže o ceny, pohybové hry v tělocvičně, malování na obličej a výtvarné tvoření.
Akce se zúčastnilo 18 dětí. Podobná akce se uskutečnila během ředitelského volna 1. 3. 2013.
Během měsíce února škola žije často přípravami na školní ples a my ve školní družině se
především těšíme na následující karneval. Stejně jako v minulém roce se organizace
karnevalu ujala ŠD. Letošní netradiční téma karnevalu – Zvířata v pyžamu, pojali zúčastnění
velmi zdařile a tak jsme na karnevale mohli spatřit mnoho originálních pyžamových zvířátek.
Masky soutěžily v netradičních disciplínách jako Sloní pochod – slalom ve velkých papučích,
Klokani ve spacáku – skok ve spacácích, Prášky na spaní pro pana medvěda – přemístění
lentilek brčkem, Křeček v noční košili – proplétání na provázkové dráze, Červík Pepík
v jablkovém županu – hledání želatinových bonbónů v jablečném závinu, Lví tlama – hod
polštáři. Na karnevale nechyběla oblíbená dětská tombola a dorazil náš starý známý klaun
Michal, se kterým si děti užily spoustu zábavy.
Letošní dlouhou zimu jsme se snažili zpříjemnit hrami v tělocvičně, bobováním a především
výtvarnými aktivitami. Zkoušeli jsme nové techniky jako svíčky z včelích plástů a plstění.
Především maminky mají radost, když pro ně děti v ŠD vytvoří něco pěkného a mnohdy se i
maminky zajímají o postup výroby. Pro takovéto maminky jsem připravila kurz plstění, kde si
s dětmi mohly vyrobit krásné netradiční plstěné náušnice z ovčí vlny. Výrobu svíček si
maminky mohly vyzkoušet během jarní výtvarné dílny.
Protože jsem si všimla, že mnoho rodičů dětí z naší školy jsou aktivní a rádi navštěvují akce
pořádané školou, uspořádala ŠD 1. Května Prvomájový pěší výlet na Spálenou skálu. Počasí
se nám vyvedlo a tak i účast byla hojná, 53 osob a čtyři psi. Po zvolené trase děti během cesty
hledaly a skládaly šifru, která je pak dovedla k ukryté schránce s poklady. Při hledání jsme
využili i GPS navigaci a zapojili se tak do světové hry Geocaching.
Den dětí jsme oslavili ve školní tělocvičně, kde byly nachystané dovednostní disciplíny.
Mimo jiné se zde malovalo na obličej, skákalo se v nafukovacím hradě, jezdilo na koních
a vzhlédli jsme i šermířské vystoupení.
S blížícím se koncem roku již děti plánují, co budou dělat o velkých prázdninách. Pro rodiče
však nemusí být vždy lehké dětem přes prázdniny zajistit adekvátní program a hlídání. Proto
jsme se v měsíci červnu zaměřili na prevenci úrazů. Tato prevence spočívala v procvičování
dopravní výchovy a výchovy ke zdraví. Čtení knížky Pohádky o dopravních značkách tak děti
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inspirovalo k vytvoření města plného dopravních značek. Výroba města probíhala jako
skupinová práce. Model města se vyráběl za použití odpadového materiálu a má tedy
i ekologický podtext. Společný výrobek děti vystavily na chodbě školy.
Konec školního roku vyvrcholil Nocí ve školní družině. Na programu jsou soutěže, dětské
prázdninové tetování, šipkovaná s hledáním pokladu, večerní táborák s opékáním buřtů,
stezka odvahy a přespání v tělocvičně.
Na prázdniny jsou připraveny dva turnusy příměstského tábora ( 15.-19.7., 22.- 26.7.2013).
Tábory byly plně obsazeny.

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2012/2013 byla ve dnech 18. až 20. září provedena v naší škole
kontrola Českou školní inspekcí.
Předmět inspekční činnosti:
Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného ZŠ podle § 174 odst. 2,
písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu základního vzdělávání
a jeho souladu s právními předpisy a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.
Celkové hodnocení:
Ve lhůtě stanovené Českou školní inspekcí inspekční zprávou č. j. ČŠIB-1522/10-B byla přijata
opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Tato opatření byla splněna.

Údaje o kontrolách provedených na škole dalšími orgány:
 Finanční úřad Blansko
Datum: 23. 10. 2012
Předmět kontroly: Investice ve vzdělávání na
CZ.1.07/1.4.00/21.1045 / Investice do rozvoje vzdělávání
Kontrolované období: rok 2011-2012
Vyřizuje: p. Marcel Zouhar
 Obecní úřad Lipůvka
Datum: 7. 12. 2012
Předmět kontroly: Hospodaření PO Základní školy Lipůvka
Provedli: p. Magda Svánovská, p. Zdeněk Brabec
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ZŠ

Lipůvka

reg.

č.

10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a
mezinárodních programů
Škola nebyla zapojena do žádných rozvojových ani mezinárodních programů.
S příchodem nové vyučující anglického jazyka Mgr. Daniely Kašpárkové, se naší škole
naskytla příležitost navázat na její projekt z předcházejícího pracoviště, eTwinning
(s názvem Etwinningový turista v 5ti hvězdičkovém hotelu, lze ho vyhledat na
www.etwinning.net), který byl vyhodnocen a oceněn evropskou komisí v Lisabonu na jaře
2013 finančním poukazem ve výši 70 000,- Kč. Tuto částku budeme čerpat pro naši
školu v rámci následujícího nového projektu pro výjezd žáků do zahraničí.

11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Škola se v tomto školním roce zapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení.
Paní učitelka Mgr. Martina Černá pokračuje ve studiu celoživotního vzdělávání, obor
Výchovné poradenství na FF MU Brno.
Paní učitelka Mgr. Blanka Škrabalová zahájila studium k výkonu specializovaných činností –
koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií, Provozně ekonomické
fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

12. Údaje o předložených a školou realizovaných
projektech financovaných z cizích zdrojů
„Investice ve vzdělávání na ZŠ Lipůvka“
Kromě doplňkové činnosti, jejíž výnosy jsou uvedeny ve Výroční zprávě
o hospodaření, jsme ve školním roce 2012/2013 dokončili realizaci projektu MŠMT „EU
peníze školám“, který jsme zahájili 1. 1. 2011 a ukončili 30. 6. 2013. Získali jsme účelovou
dotaci ve výši 970 362,- Kč, kterou jsme také vyčerpali.
Cílem výše jmenovaného projektu bylo zvyšování kvality vzdělávání
implementováním nových postupů s podporou ICT do výuky v souladu s ŠVP, ve kterém
klademe důraz na rozvoj informační gramotnosti žáků (přírodovědnou, matematickou
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a gramotnost v informačních a komunikačních technologiích) a rozvoj jazykových
kompetencí.
V rámci projektu jsme si zvolili 6x šablonu III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím
ICT, 1x šablonu V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd, 3x šablonu II/3
Metodický kurz pro učitele cizích jazyků, 3x šablonu III/3 Vzdělávání pedagogických
pracovníků pro oblast digitálních technologií a 3x šablonu II/4 Roční jazykové kurzy pro
učitele cizích jazyků v ČR.
Ve škole díky tomuto projektu vznikla databáze digitálních učebních materiálů napříč
téměř všemi vzdělávacími oblastmi vlastního ŠVP. Vytvořením a ověřováním vzniklých
digitálních učebních materiálů chceme zvýšit kvalitu vzdělávání a jejich prostřednictvím
rozvíjet klíčové kompetence žáků, které jsou součástí našeho ŠVP. Naším cílem je zlepšení
podmínek pro práci učitelů, motivace učitelů k používání moderních forem výuky a zejména
pak správné implementace požadovaných výstupů projektu v praxi.
Průběh čerpání finančních prostředků.
EU peníze školám (šablony)
Dotace: 970 362,- Kč
Časové rozvržení projektu: od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2013
Záloha č. 1.: 582 217,20 Kč
Záloha č. 2.: 388 144,80 Kč
Celkem vyčerpáno k 31. 12. 2012: 861 076,50 Kč
Z toho:
- Mzdy: 176 550,- Kč
- Majetek: 622 974,-Kč
- Učební pomůcky: 59 552,50 Kč
- Vzdělávání: 2000,-Kč
Zůstatek k 1. 1. 2013: 109 285,50Kč
Z toho:
- Učební pomůcky: 93 875,50 Kč
- Vzdělávání: 15 410,-Kč
Zůstatek k 30. 6. 2013 – 0,-Kč
Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace projektu došlo při veřejnosprávní kontrole
na místě uskutečněné dne 25. 4. 2012 ke zjištění nesrovnalosti v šabloně III/2, bylo nám dne
19. 8. 2013 poskytovatelem oznámeno, že dojde ke krácení celkových finančních prostředků
projektu o částku odpovídající hodnotě těchto nezpůsobilých výstupů, tj. 45 541,- Kč. Tuto
částku jsme povinni vrátit poskytovateli.
Proti tomuto výsledku byla podána ze strany příjemce (školy) námitka, adresovaná
MŠMT ČR. Po jejím přezkoumání nám bylo doručeno rozhodnutí, které naší námitce
nevyhovuje. O výsledku finančního uzavření projektu budeme ze strany poskytovatele
informováni ve školním roce 2013/14.
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13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při
plnění úkolů ve vzdělávání
Ve škole nepracuje odborová organizace.

13.1 Spolupráce školy s dalšími subjekty






















Velmi dobrou spolupráci a podporu nacházíme u zřizovatele Obecního úřadu Lipůvka
Školská rada
MŠ Lipůvka
Obecní úřady spádových obcí
Úřad práce Blansko
ASK Lipůvka
MěÚ OŠ Blansko
KÚ JMK Brno
ČŠI Brno
PPP Blansko
PPP Boskovice
ZŠ Šebrov
Zahradnictví u Kopřivů Šebrov
ZUŠ Kuřim
ZŠ Želešice
Římskokatolická farnost Lipůvka
Dopravní hřiště Blansko
AŠSK
Plavecká škola Kuřim
SCIO
Dětský domov Tišnov

14. Základní údaje o hospodaření
Škola hospodaří s finančními prostředky od MŠMT, od zřizovatele a získanými
z vlastních zdrojů. Přehled hospodaření školy za rok 2012 uvádí následující tabulka
Náklady a výnosy
Název položky
Náklady celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba jiných dodávek

Hlavní činnost

Doplňková činnost

11 002 596,959 611,539 089,1 550,-

330 339,126 329,21 607,0,-
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Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Jiné pokuty a penále
Odpisy dlouhodobého
majetku
Ostatní náklady z činnosti
Náklady z odepsaných
pohledávek
Bankovní poplatky
Výnosy celkem
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z prodaného zboží
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti
Úroky
Příspěvky a dotace na provoz
Hospodářský výsledek
Celkový hospod. výsledek

0,353 163,26 482,0,897 916,5 857 559,1 915 412,30 093,58 892,21 020,1 793,34 440,-

22 168,12 115,4 081,0,53 708,78 680,6 800,84,200,0,0,0,-

10 835,0,-

43,0,-

14 9770,11 186 486,1 311 207,0,50 485,288 260,6 132,9 530 403,183 891,203 721,-

0,350 168,311 692,32 261,6 150,65,0,0,19 830,-

Stav fondů
Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní fond – dary
Investiční fond

Stav k 1. 1. 2012
11 087,10 913,439 305,-

Stav k 31. 12. 2012
19 075,121 904,235 611,-

15. Závěr
Škole se úspěšně daří naplňovat cíle stanovené v dlouhodobé koncepci dalšího
rozvoje.
Součástí práce celého pedagogického sboru byla ve školním roce 2012/2013 realizace
školního vzdělávacího programu v 1. až 9. ročníku, aktivně jsme se zapojovali do přípravy
žáků na vědomostní i sportovní soutěže, organizaci mimotřídních i mimoškolních akcí jak
zábavnějšího, tak i poznávacího a naučného charakteru. Během celého školního roku jsme se
věnovali dokončení projektu EU Peníze školám. Naše akce jsou prezentovány na www
stránkách školy a v obecním Zpravodaji.
Nabízíme širokou nabídku volnočasových aktivit pro rozvoj nadání žáků v různých
kroužcích, které jsou součástí školního klubu. Individuální přístup učitelů k žákům je
samozřejmostí.
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Spolupráce se zástupci zřizovatele a členy Školské rady je velmi dobrá. Vždy se na ně
můžeme obrátit se svými požadavky, společně řešíme problémy, které se týkají chodu školy
a problémů našich žáků.
Ředitelka školy děkuje všem zaměstnancům, oceňuje práci obětavých učitelů, jejich
přístup k žákům, výchovné a vzdělávací metody, práci nad rámec jejich povinností, plnění
všech zadaných úkolů a funkcí vedením školy.
Poděkování za spolupráci patří také všem rodičům, firmám a podnikatelům, kteří se podíleli
na organizaci akcí během celého školního roku a poskytli škole sponzorské dary.
Úkoly pro příští školní rok:
 Ve všech ročnících realizovat výuku podle nově revidovaného ŠVP Kalimantan, který
zahrnuje jako povinný druhý cizí jazyk.
 V oblasti DVPP se zaměřit na rozvoj klíčových kompetencí pedagogů, prohlubovat
jejich počítačovou gramotnost.
 Rozvíjet a lépe využívat vybavení školy v odborných učebnách, učit se pracovat
s moderními multimediálními prostředky.
 Vytvářet přátelskou pracovní atmosféru v pedagogickém sboru, podporovat iniciativu,
oceňovat kvalitní práci, posilovat pocit odpovědnosti za práci školy jako celku a pocit
hrdosti na školu, ve které pracují.
 Předcházet projevům šikany a nekázně, pokračovat ve spolupráci s PPP, v případě
potřeby řešit sociální klima třídy.
 Pokračovat v kvalitně nastaveném výchovném působení zaměřeném na prevenci,
preferovat komunikaci a jednání s rodiči před udělením kázeňských opatření.
1. Pokračovat ve zkvalitňování práce třídního učitele a vedení třídnických hodin.
2. Spolupracovat s rodiči, pokračovat v individuálních konzultacích.
3. Vyhledávat možnost spolupráce s jinými školami i v zahraničí.
4. Prezentovat úspěchy školy, zvyšovat naplněnost školy, a to propagací školy
na veřejnosti a zlepšováním jejího prostředí a vybavenosti.
5. Vyhledávat možnosti mimorozpočtových zdrojů (dotace a granty tuzemské i
zahraniční).
 Rekonstruovat podlahu školní tělocvičny.
 Nadále zlepšovat zázemí zaměstnanců, vybavit kabinet 1. stupně.
 V rámci ekologizace školy pokračovat v třídění odpadu.
V Lipůvce dne 25. 9. 2013
PaedDr. Eva Karlíčková,
ředitelka školy
Tato Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána s pracovníky školy dne 30. 9. 2013.
Schválena Školskou radou dne: 31. 10. 2013.
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