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Část I. Základní charakteristika školy 

a) Základní informace: 

Název školy:  Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace 

Sídlo:     Školní 125,  679 21 Bořitov. 

Právní forma:    Organizační složka obce do 30.11.2002 

příspěvková organizace od 1.12.2002. 

Zřizovatel školy:   Obec Bořitov, právní forma: obec, IČO: 00279960, 

sídlo: Bořitov 11,   679 21 Černá Hora. 

Indikátor právnické osoby:  600 106 128 

IČO:     750 212 69 

Statut. zástupce:   Ing. Břetislav Tesař 

bydliště:  Bořitov, Chlumská 21,  679 21 Černá Hora. 

Ředitel školy:    Mgr. Jiří Sedláček 

bydliště:  Lísky 28,  624 00 Brno – od 1.8.2005 

Statutární zástupkyně ředitele:  Šárka Marečková 

     bydliště: Bořitov, Podsedky 357, 679 21 Černá Hora. 

Kontakt:    Tel.: 516 437 273 

Mail: zs.boritov@seznam.cz 

http://zs.boritov.cz 

b) Škola sdružuje: 

Základní škola 1. – 5. postupný  ročník 

Celková kapacita:     120 žáků, IZO: 102 007 349 

Mateřská škola 

Celková kapacita:   60 dětí,  IZO 118 100 815 

Školní družina 

Celková kapacita:   50 žáků, IZO:  118 100 432 

Jídelna mateřské školy 

Celková kapacita:   110 jídel, IZO:  118 100 874 

Jídelna základní školy - výdejna 

Celková kapacita:   50 jídel,  IZO: 118 100 441 

c) Zařazení do sítě škol: 

Datum zařazení do sítě škol:  6. 3. 1996 

Datum poslední aktualizace:  1. 6. 2007 

 

d) Organizace školy: 

Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků 

4 5 48 12,25 

Ve školním roce 2013/2014nebyly v ZŠ Bořitov vyrovnávací třídy. 
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e) Spojené ročníky: 

Ve školním roce 2013/2014 byly ve III. třídě spojeny 3. a 5. ročník.  

 

f) Další údaje: 

Celkový počet žáků v prvním ročníku v roce  2002/2003:  9 

Celkový počet žáků v prvním ročníku v roce  2003/2004:  14 

Celkový počet žáků v prvním ročníku v roce  2004/2005:  13 

Celkový počet žáků v prvním ročníku v roce  2005/2006:  8 

Celkový počet žáků v prvním ročníku v roce  2006/2007:  14 

Celkový počet žáků v prvním ročníku v roce  2007/2008:  12 

Celkový počet žáků v prvním ročníku v roce  2008/2009:  5 

Celkový počet žáků v prvním ročníku v roce  2009/2010:  6 

Celkový počet žáků v prvním ročníku v roce  2010/2011:  5 

Celkový počet žáků v prvním ročníku v roce  2011/2012:  13 

Celkový počet žáků v prvním ročníku v roce  2012/2013:  8 

Celkový počet žáků v prvním ročníku v roce  2013/2014:  11 

 

Předpokládaný počet prvňáčků pro rok   2014/2015:  16 

 

g) Kód oboru vzdělání, učební plány a osnovy: 

Kód oboru vzdělání: 7901C001 

Ve školním roce 2013/2014 se žáci 1. a 5. ročníku se vzdělávali podle ŠVP „Veselá škola“. 

 

h) Zájmová a občanská sdružení působící na škole: 

Ve školním roce 2005/2006 byla zřízena školská rada dle §167, zákona č. 561/2004 Sb., „Školský zákon“. 

V průběhu školního roku 2013/2014 se školská rada třikrát sešla na jednání v prostorách základní školy. 

Při škole nepracovalo žádné zájmové či občanské sdružení. 

 

i) Součásti školy 

Součást Počet oddělení, tříd 
Počet žáků, dětí, 

strávníků/zaměstnanců (fyz.) 

Základní škola 4 48/5 

Mateřská škola 2 51/4 

Školní družina 1 25/1 

Školní jídelna 1 101/3 z toho 57 v MS 

Školní jídelna - výdejna 1 44/1 
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Část II. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

a) Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.139/1997: 

Počet pracovníků Fyzický stav Přepočtený stav 

ZŠ pedagogů 4 4,500 

MŠ pedagogů 3 2,374 

ŠD pedagogů 1 0,590 

ZŠ provozní 1 1,250 

MŠ provozní 1 1,125 

ŠJ provozní 4 2,338 

Celkem zaměstnanců 12 12,177 

Někteří zaměstnanci jsou započítáni jak mezi pedagogy, tak mezi provozní zaměstnance (součet až 3 

částečných úvazků). 

 

b) Absolventi a učitelé: 

Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2013/2014 nastoupili na školu: 

0 

Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2013/2014 nastoupili na školu: 0 

Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2013/2014 odešli ze školy: 0 

 

c) Věkové složení pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ: 

Věk Muži Ženy 

 Do 35 let 0 1 

35 – 60 let 1 5 

Celkem 1 6 
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d) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy: 

Typ kurzu Zúčastnění  pracovníci 

Jazykový cyklický kurz SSŠ (Aj) 1x60h 1 

Vzděl. akce SSŠ (DUM ) 4x10h 4 

Vzděl. akce SSŠ (Dobré nápady do Informatiky) 

1x5h 
1 

Školení ředitelů (Interaktivní výuka) 5h 1 

AV Media( Tvorba DŮM Smartnotebook) 4x5h 4 

e) Romský asistent:  

Ve školním roce 2013/2014 škola nespolupracovala s romským asistentem. 

 

f) Nepedagogičtí pracovníci: 

Počet nepedagogických 

pracovníků 

Fyzický stav Přepočtený stav 

5 5 4,713 

 

 

Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

Ročník 
Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Opakují 

1. 11 

 

11 0 0 0 

2. 8 

 

8 0 0 0 

3. 13 

 

12 1 0 0 

4. 6 

 

4 2 0 0 

5. 10 

 

8 2 0 0 

Celkem za školu: 48 43 5 0 0 

 

a) Celkové hodnocení a klasifikace: 

Počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 15.října:  0 

Počet žáků, kterým je umožněno konat v měsíci srpnu opravné zkoušky: 0 

Počet žáků, kteří opakovali ve školním roce 2013/2014 ročník:   0 

Počet žáků, kteří budou opakovat ve školním roce 2013/2014 ročník:  0 
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a) Snížený stupeň z chování: 0 

 

Stupeň chování Počet Procento 

2 0 0 

3 0 0 

 

b) Mimoškolní a volnočasové aktivity: 

 

c) Celkový počet neomluvených hodin na škole: 0. 

 

d) Údaje o přijímacím řízení na osmiletá gymnázia: 

 Gymnázium Blansko: hlásili se 2 žáci a nebyli přijati 

 

e) Počet žáků odcházejících na 2. stupeň ZŠ: 

  ZŠ Černá Hora, Lysice a Rájec-Jestřebí : 10 

 

 

Část IV. Údaje o kontrolách a výsledcích inspekce provedené ČŠI 

 10.3.2014 kontrola PO z inspekce HZZS, npr. Ruml – bez závad 
 
 

Část V. Výkon státní správy 

 

Správní rozhodnutí ředitele k 30.8.2008 Počet Počet odvolání 

O odkladu povinné školní docházky 3 0 

O dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 

Přijetí dítěte do ZŠ 12 0 

Přijetí dítěte do MŠ 12 0 

Počet nepřijatých dětí v MŠ 12 2 

Celkem: 72 0 

 

  

Název kroužku Počet skupin Počet žáků celkem 

Klub předškolák 1 13 

Náboženství 2 14 

Zdravotnický kroužek 1 9 
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Část VI. Poradenské služby v základní škole 

 

a) a) Údaje o pracovnících: 

 Počty 

 fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

Školní metodik prevence 1 učit. pro 1.stupeň ZŠ 

akreditovaný kurz 

VŠ 

Výchovný poradce 1 FS II VŠ 

 

  Věková struktura 

 do 35let 35 – 60 let  

Školní metodik prevence 0 1  

Výchovný poradce 0 1  

 

 

Část VII. prevence sociálně patologických jevů - hodnocení Minimálního 

preventivního programu 

 

a) Ve školním roce 2013/2014 se žáci zapojovali do prevence proti užívání návykových látek, proti šikaně 

a rasismu. V rámci jednotlivých předmětů využívali pedagogičtí pracovníci vhodných tematických celků 

k prevenci. Během školního roku se neobjevil žádný případ, kterým by se musela drogová preventistka 

zabývat. 

b) V Základní škole Bořitov neprobíhaly žádné specializované programy. Školní preventistka nejvíce 

pracovala s žáky pátého ročníku. Pořádala besedy, na kterých podrobně probírala nejčastější a 

nejznámější patologické jevy. Této problematice byla věnována nástěnka, o kterou žáci společně 

s preventistkou pečovali. 

c) V Základní škole Bořitov se nevyskytovaly žádné sociálně patologické jevy. 

 

Část VIII. Další údaje o škole 

 

a)  Akce pro žáky školy, prezentace školy na veřejnosti: 

 

o Pravidelný plavecký výcvik 

o Příležitostná filmová představení – kino Doubravice 

o Divadelní představení – divadlo Radost Brno 

o Divadelní představení v MŠ – divadelní spolky 

o Den otevřených dveří v MŠ i ZŠ při zápisu do školy 

o Setkání s Mikulášem a čerty 

o Výuka žáků školy Dopravní výchova na dopravním hřišti Blansko (teoretická a praktická část) 
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o Koncert hudebního kvarteta 

o Program žáků a dětí při rozsvěcení Vánočního stromu na náměstí v Bořitově 

o Mikulášská nadílka 

o Vánoční besídka žáků 

o Slavnostní vyřazení žáků páté třídy s programem žáků školy 

o Olympijský sportovní den 

o Spolupráce s Kulturní komisí – vystoupení žáků při společenských příležitostech (Rozsvícení 

vánočního stromu, MDŽ, velikonoční výstavka prací žáků, kladení věnců k pomníčkům padlých, akce 

k Mezinárodnímu dni dětí) 

o Sběr pomerančové kůry a bylin 

o Základy CO a 1. pomoci – ukázky žáků ze zdravotnického kroužku 

o Projektové vyučování na téma Zdravá výživa 

o Projektové vyučování na téma Ochrana přírodního prostředí 

o Pálení čarodějnic, vítání jara – soutěže a hry 

o V místní knihovně – pasování na školáky 

o V místní knihovně – pasování na čtenáře 

o Dětský karneval 

o Spaní ve školce (loučení s předškoláky) 

o Návštěva dětí ZŠ a MŠ v Orlovně na pohádce. Hráli současní i bývalí žáci naší školy. 

 

b) Účast školy v soutěžích: 

 Olympiáda málotřídních škol ve vybíjené a malé kopané na ZŠ Ráječko. 

 Olympiáda málotřídních škol v atletice na ZŠ Rudice. 

c) Účast školy v projektech: 

o  „Tvořivá škola““ 

o EU a MZČR - „Ovoce do škol“ 

o Program pro školáky: „Zdravé zuby“ 

o ESF OP VK – akce „EU peníze školám“ (510 000,-Kč  v letech 2011 - 2014) 

 

d) Údaje o finančních zdrojích ve školách: 

 

o příspěvek zřizovatele na provoz: 900 000,-Kč 

o přímé náklady na vzdělávání ze SR 4 331 000,-Kč 

 

Část X. Zhodnocení a závěr 

 

a) Kvalita výchovně vzdělávacího procesu: 

Úroveň výchovy a vzdělávání byla sledována dle Plánu kontrolní a hospitační činnosti. Osnovy a tematické 

plány byly ve školním roce 2013/2014 splněny. Lze konstatovat zlepšení v individuální práci s žáky a ve využití 

počítačů při výuce hlavních předmětům. 
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b) Materiální podmínky práce školy: 

Ve školním roce 2013/2014 zajistil zřizovatel škole takové materiální podmínky, které umožnily rekonstrukci 

WC na mateřské škole, rekonstrukci sociálního zařízení a výdejny na základní škole a zavedení teplé vody 

na WC a do školní jídelny. Do další třídy byly zakoupeny moderní výškově stavitelné školní lavice a židličky. 

 

c)  Mimoškolní aktivity: 

Škola nabízela žákům pestrou škálu pravidelných mimoškolních aktivit výchovného i vzdělávacího charakteru. 

Tyto aktivity měly za úkol vhodnou formou rozšířit a doplnit výuku a umožnit žákům možnosti využití volného 

času. V organizaci mimoškolních aktivit škola spolupracovala především s Kulturní komisí při obci Bořitov, se 

ZUŠ Blansko – zřízeno detašované pracoviště na ZŠ Bořitov, s rodiči žáků školy, s místními tělovýchovnými 

jednotami Orel a Sokol.  

d) Informovanost veřejnosti 

Veřejnost byla o činnosti školy pravidelně informována na webových stránkách školy – na adrese: 

http://zs.boritov.cz. Stránky informují o akcích školy. Veřejnost byla o činnosti školy informována také 

prostřednictvím měsíčníku „Bořitovský zpravodaj“. Byly uspořádány třídní schůzky, hovorové hodiny a dny 

otevřených dveří v rámci zápisu dětí do 1. třídy a do Mateřské školy. O práci školy vypovídala také bohatá účast 

dětí na mimoškolní činnosti a výsledky žáků naší školy ve sportovních soutěžích, kterých se naši žáci zúčastnili. 

 

e) Pravidelný kontakt a konzultace s pedagogy 

Konzultace a předávání zkušeností probíhaly na poradách ředitelů škol a individuálně s pracovníky Základní 

školy Doubravice, Základní školy Lysice a Základní školy Černá Hora. 

 

f) Pravidelný kontakt a konzultace se zřizovatelem a dalšími organizacemi 

Škola aktivně spolupracovala s Kulturní komisí při obci Bořitov. Probíhaly pravidelné konzultace s vedením 

obce a členy Kulturní komise. Pravidelná spolupráce s panem farářem, s katechetkou pí. Gulovou při organizaci 

výuky nepovinného předmětu Náboženství, a při organizaci nácviku divadelního představení v Orlovně. 

 

Část XI. Poděkování  

 

Děkuji zaměstnancům školy za nezištnou, tvořivou a náročnou práci, která často přesahovala rámec jejich 

pracovních povinností, zejména náročný úklid po rekonstrukčních pracích na obou budovách ZŠ a MŠ Bořitov. 

Děkuji také vedení Obce Bořitov, včele s panem starostou Ing. Tesařem, za dlouhodobou podporu a vytvoření 

dobrých materiálních podmínek pro práci školy. 

 

Zpracoval:                                 Mgr. Jiří Sedláček 

    ředitel školy 

Výroční zprávu schválila školská rada na svém jednání dne 11.9.2014.                

                                                                                                                       Mgr. Michaela Dvořáčková 

                                                                                                                                   předsedkyně 

Předloženo zřizovateli dne:    


