
 

 

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov,  
okres Bruntál 

Výroční zpráva  
o činnosti a hospodaření školy za školní rok 

2011/2012 

 

 

V Jindřichově 31. října 2012 Zpracovala: Mgr. Jaroslava Skalská 
 Doplnila: Mgr Zlata Steuerová, ředitelka



Obsah 

 

2 
 

Obsah 
OBSAH................................................................................................................................................................... 2 

I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY .......................................................................................... 3 

a) Název zařízení, sídlo, právní forma, identifikační číslo ................................................................................... 3 
b) Zřizovatel zařízení ............................................................................................................................................ 3 
c) Ředitelka zařízení, jméno, příjmení, adresa ..................................................................................................... 3 
d) Všechny součásti školy a školského zařízení ................................................................................................... 3 
e) Datum zařazení do rejstříku škol ...................................................................................................................... 4 
f) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva .................................................................. 4 
g) Školní vzdělávací program s využitím ............................................................................................................. 4 
h) Další aktivity zařízení (zákon č. 561/2004 Sb.) ................................................................................................ 4 
i) Mezinárodní spolupráce ................................................................................................................................... 4 
j) Další údaje, týkající se záměrů školy nebo zařízení, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje ........ 5 

II. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ............................................................................................ 7 

Hodnocení ............................................................................................................................................................... 7 
a) materiálně technické podmínky ........................................................................................................................ 7 
b) psychohygienické podmínky ............................................................................................................................ 7 
c) práce s pedagogickou dokumentací .................................................................................................................. 7 
d) sociálně patologické jevy ................................................................................................................................. 7 
e) činnost metodických orgánů ............................................................................................................................. 7 
f) metodické orgány pracující na škole ................................................................................................................ 7 
g) Klasifikace prospěchu a chování žáků za 2. pololetí roku 2010/2011 .............................................................. 8 
h) Údaje o přijímacím řízení nebo zařazování dětí, umístění žáků ZŠ na SŠ ....................................................... 8 
i) Další zpřesnění údajů (přiměřenost přístupu učitelů k věkovým zvláštnostem žáků, péče o talentované a 

zaostávající žáky, integrace postižených dětí aj) .............................................................................................. 9 

III. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROLY HOSPODAŘENÍ ............................................................. 22 

a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce ..................................................................................... 22 
b) Jiné kontroly: .................................................................................................................................................. 22 

IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY ............................................................................................... 23 

a) Celkové počty pracovníků: osob/přepočtených pracovníků ........................................................................... 23 
b) Přehled pracovníků školy ............................................................................................................................... 23 
c) Absolventi, jejich počet, kteří nastoupili na školu, jejich počet: .................................................................... 25 
d) Počet pedagogických zaměstnanců, kteří nastoupili nebo odešli: .................................................................. 25 
e) Počet pracovníků (osob) v důchodovém věku a počet pedagogů bez pedagogické způsobilosti: .................. 25 
f) Počet ostatních zaměstnanců, kteří nastoupili nebo odešli: ............................................................................ 25 
g) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků v souladu se zákonem 563/2004 Sb. ......... 26 
h) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy ............................................................................................................................................................... 26 

V. ÚDAJE O POČTECH ŽÁKŮ A PRACOVNÍKŮ ŠKOLY ................................................................... 28  

a) žáci ve škole ................................................................................................................................................... 28 
b) přespolní žáci.................................................................................................................................................. 28 
c) pracovníci ZŠ + MŠ ....................................................................................................................................... 28 

VI. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY................................................................................................................. 29 

VII. DALŠÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ ............................................................................................................. 30 

VIII. ZÁVĚR .................................................................................................................................................. 33 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ .................................. CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 

SEZNAM PŘÍLOH ........................................................................ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 

 

 

 

 



Základní charakteristika školy 

 

3 
 

I. Základní charakteristika školy 

a) Název zařízení, sídlo, právní forma, identifikační číslo 

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 

793 83 Jindřichov 457 

Škola s právní subjektivitou (příspěvková organizace)  

IČO: 70645469 

IZO: 600 131 866 

Telefon, fax: 554641746, 602189011 

E-mail: skalska@zsjindrichov.cz 

Webová adresa: http://www.zsjindrichov.cz  

b) Zřizovatel zařízení 

Obec Jindřichov 

právní forma Obec (obecní úřad), IČO: 00296074 

se sídlem  793 83 Jindřichov č.58, 

jehož statutárním zástupcem je starosta Vlastimil Adámek,  

bytem 793 83 Jindřichov 514 

c) Ředitelka zařízení, jméno, příjmení, adresa 

Mgr. Jaroslava Skalská, do 31. 07. 2012, od 1. 8. 2012 Mgr. Zlata Steuerová 

bytem 793 83 Jindřichov 264, 

telefon, fax: 554 641 661 

d) Všechny součásti školy a školského zařízení 

1. Základní škola, Jindřichov 457, PSČ 793 83 

tel.: 554 641 746, 602 189 011 

fax.: 554 641 746 (po výzvě) 

kapacita: 350 žáků 

2. Školní družina, Jindřichov 506, PSČ 793 83 

tel: 554 641 664 

kapacita: 56 žáků 

3. Školní jídelna, Jindřichov 457, PSČ 793 83 

tel.: 554 641 745 

kapacita: 500 jídel 

4. Mateřská škola, Jindřichov 506, PSČ 793 83 

tel.: 554 641 742 

kapacita: 60 dětí 

5. Mateřská škola, Vysoká 81, PSČ 793 99 Osoblaha 

tel.: 737 674 954 

kapacita: 13 dětí 

6. Výdejna stravy MŠ Jindřichov 506, PSČ 793 83 

tel.: 554641742 

kapacita: 60 dětí 

7. Výdejna stravy MŠ Vysoká 81, PSČ 793 99 Osoblaha 

tel.: 737 674 954 

kapacita: 13 dětí 
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e)  Datum zařazení do rejstříku škol 

od 4. dubna 2006, právní subjekt, příspěvková organizace 

 

f) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva 

školní rok 2007/08  ŠVP ZV Radost z poznání 

    Základní škola č. j. 16 847/96-2 

školní rok 2008/09  ŠVP ZV Radost z poznání 

    Základní škola č. j. 16 847/96-2 

školní rok 2009/10  ŠVP ZV Radost z poznání 

    Základní škola č. j. 16 847/96-2 

 školní rok 2010/11  ŠVP ZV Radost z poznání 

 školní rok 2011/12  ŠVP ZV Radost z poznání 

 

g) Školní vzdělávací program s využitím 

Školy podporující zdraví (Zdravá škola)  ano 

Jiné:  ŠVP PV Kouzelné střípky   ano (MŠ Vysoká) 

 ŠVP PV Rok se sluníčkem   ano (MŠ Jindřichov) 

 

h) Další aktivity zařízení (zákon č. 561/2004 Sb.) 

1. května 2005 byla založena v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona 561/2004 

Sb., školský zákon, školská rada, která má 9 členů: 

  

Zástupci obce:  Avramidu Olga 

Galušková Lenka 

Kovalová Oldřiška – Zdeňka Profantová – k. 1. 9. 2012 

Zástupci školy:  Humplík Petr, Ing. – Lenka Větráková 

Chramostová Pavla 

Kmínková Marie, Mgr. – Mgr. Jana Houdková 

 Zástupci rodičů:  Hanslíková Michaela 

Kmínek Luboš – Renáta Grigoriadisová 

Profantová Zdenka – Markéta Řezníčková 

 Předsedou byl zvolen Luboš Kmínek – písemně odstoupil k 1. 9. 2012. – 

předsedkyní byla zvolena 7. 11. 2012 paní Renáta Grigoriadisová 

 

i) Mezinárodní spolupráce  

Dne 9. května 2011 uzavřela Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 

dohodu o spolupráci se Základní obecnou školou č. 3 v Prudniku. Dochází k vzájemné 

výměně a návštěvám dětí i dospělých nejen v Jindřichově, ale i v Polsku (návštěva 

Prudniku - sportovní den, střelecké závody atd.).  
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j) Další údaje, týkající se záměrů školy nebo zařízení, její orientace, předpoklady 

a trend dalšího vývoje 

1. Řešení generálních oprav – nutno rozčlenit do 4 fází: 

- výstavba školní kuchyně (kolaudace 12. prosince 2008), provoz 

slavnostně zahájen 9. února 2009 

- výstavba školní jídelny (kolaudace 14. prosince 2007),  

- rekonstrukce základní školy (výměna části oken, topení, 

elektroinstalace, sociálního zařízení), rekonstrukce tělocvičny 

(započata 14. června 2010) 

- výměna zbývajících oken, zateplení a nástřik fasády (zahájena 

v červnu 2012), dokončena do konce roku 2012. 

2. Práce s výpočetní technikou 

- vybudování 2. učebny IVT (dotace z EU Peníze školám) 

- zefektivnit využívání učebny IVT ve výchovně vzdělávacím procesu 

(na 1. i 2. stupni) 

- využívání učebny IVT pro volnočasové aktivity možnost pracovat 

nejen ve vyučovacím procesu, ale i ve volném čase s výukovými 

programy, práce s internetem, modelování matematických 

a fyzikálních jevů s využitím odpovídajícího SW) 

- výuka s využitím dataprojektoru a interaktivního dotykového panelu 

- intenzivní využívání internetu nejen ve vzdělávacím procesu, ale 

i v mimoškolní době  

- účast v internetových vědomostních soutěžích on-line 

- rozšiřovat a průběžně aktualizovat školní web 

- využití licencí Microsoftu pro legální práci s ICT 

- provádění on-line srovnávacích testování v klíčových předmětech 

a kompetencích 

- testování on-line 5. a 9. tříd 

- provádění on-line dotazníkových šetření k volbě povolání 

- účast on-line v  soutěži Eurorebus 6. – 9. tř. účast v soutěži Bezpečně 

on-line PAY SEC CUP (vyhledávání informací na internetu se 

zaměřením na bezpečnost mladých uživatelů při práci s internetem)  

3. Volný čas žáků 

- volnočasovým aktivitám žáků je věnována maximální pozornost 

- na škole pracovalo celkem 24 kroužků, jejichž vedoucími jsou 

pedagogičtí pracovníci a 6 vedoucích z řad veřejnosti (bližší 

informace najdou žáci i rodiče na www.zsjindrichov.cz) viz. příloha 

č. 1 

- Svatojánská noc a strašidelná noc ve ŠD a MŠ (spaní a noc plná 

strašidel) 

- příprava kulturních vystoupení pro seniory, vítání občánků, vánoční 

a velikonoční návštěva žáků v DPS Jindřichov 

- zapojení žáků při charitativních sbírkách (CPK-Chrpa, Tříkrálová 

sbírka, Květinový den boje proti rakovině) 

 

 

http://www.zsjindrichov.cz/
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4. Propagace školy 

- průběžná aktualizace www.zsjindrichov.cz, stránky obsahují 

informace o činnosti školy včetně obrazového materiálu  

- pravidelně se konají 1x za měsíc konzultační dny pro rodiče 

- schůzka s rodiči prvňáčků 

- Výroční zpráva školy je dostupná zájemcům na www.zsjindrichov.cz, 

rovněž v kanceláři ředitelky školy, na Obecním úřadě v Jindřichově 

5. Volba povolání 

- vyučující absolvovala vzdělávací kurz „Volba povolání“ 

- vyučuje se v rámci vyučovacího předmětu svět práce (RVP ZV 

„Radost z poznání“) 

- výuka probíhala v 8. ročníku  

- účast na prezentaci středních škol „na burze“ v Krnově 

- účast na Dnech otevřených dveří dle vlastního výběru jednotlivých 

žáků 

http://www.zsjindrichov.cz/
http://www.zsjindrichov.cz/
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II. Výsledky výchovy a vzdělávání 

Hodnocení  

a) materiálně technické podmínky 

- přetrvává nedostatek financí na nákup nových učebnic a školních 

pomůcek 

- přetrvává nedostatek financí na nákup nových školních lavic a židlí 

- přetrvává nedostatek financí na zakoupení encyklopedií a pomůcek 

pro činnostní a projektovou výuku 

b) psychohygienické podmínky 

- prostředí je estetické 

- je zajišťován pitný režim žáků (automat na pití, možnost výběru ze 

4 druhů nápojů) 

- příprava svačinek pro žáky  

c) práce s pedagogickou dokumentací 

- všichni pedagogičtí pracovníci jsou poučeni o povinnosti 

zachovávání mlčenlivosti o údajích osobního charakteru dětí a jejich 

rodičů 

- aktuálnost a obsahová správnost pedagogické dokumentace je 

pravidelně kontrolována ředitelkou školy, nejsou zjišťovány 

závažnější nedostatky 

d) sociálně patologické jevy 

- prevenci je ze strany pedagogických pracovníků věnována maximální 

pozornost 

- pravidelně probíhají besedy s příslušníky Policie ČR z Města 

Albrechtic 

- rezervy jsou ve spolupráci s rodičovskou veřejností ohrožených dětí 

- maximální pozornost je věnována šikaně mezi dětmi 

e) činnost metodických orgánů 

- aktivně se podílejí na výchovně vzdělávací práci školy 

- průběžná modifikace ŠVP ZV „Radost z poznání“ 

f) metodické orgány pracující na škole 

- metodické sdružení 1. – 5. ročník 

- předmětová komise JČ, CJ, D, Ov 

- předmětová komise Z, Př, Ch 

- předmětová komise M, F, IVT 

- předmětová komise Tv, Hv, Vv 
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g) Klasifikace prospěchu a chování žáků za 2. pololetí roku 2011/2012 

Tabulka klasifikace a chování za 2. pololetí školního roku 2011/2012 je zařazena jako 

příloha č. 2. 

h)  Údaje o přijímacím řízení nebo zařazování dětí, umístění žáků ZŠ na SŠ 

Do prvního ročníku Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál pro 

školní rok 2012 – 2013 bylo zapsáno celkem 17 dětí, 1 dítě má odklad. 

 

Umístění vycházejících žáků ve šk. roce 2011 - 2012: 

 

1. OSMILETÁ GYMNÁZIA 

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace 

Smetanův okruh 19/2, Pod Bezručovým vrchem,  

794 01 Krnov 1 

1 Machová Eliška 

2. ČTYŘLETÁ GYMNÁZIA, UČEBNÍ OBORY S MATURITOU, SOŠ 

Mendlovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace 

Komenského 397/5, Město, 746 01 Opava1 
1 

 

Houdková Zuzana 

 

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace 

Soukenická 140/21, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov1 

 

 

 

 

 

 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, 

Krnov, příspěvková organizace 

Jiráskova 841/1a, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1 

 

Obchodní akademie, Opava, příspěvková organizace 

Hany Kvapilové 1656/20, Předměstí, 794 01 Opava 1 

 

 

 

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, 

příspěvková organizace 

Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba 

 

Vítkovická střední průmyslová škola a Gymnázium 

Hasičská 1003/49, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 
 

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola 

restaurátorská 

Husova 10, 602 00 Brno 
 

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, 

Opava, příspěvková organizace 

Tyršova 867/34, Předměstí, 756 95 Opava1 
 

AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a 

Základní umělecká škola, s.r.o  
Hasičská 550/50, Ostrava - Hrabůvka, 700 30 

7 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Korduliak Martin 

Koval Dominik 

Němec Tomáš 

Petr Jiří 

Sobolčiak Stanislav 

Ordáňová Jana 

Skalík Stanislav 

 

Krištofová Anita 

Barkociová Simona 

Kubálková Adriana 

 

Kocveldová Karolína 

Jedličková Klára 

Závodná Monika 

Chramosta Martin 

 

Kučeriková Terezie 

 

 

 

Nováková Nikola 

 

 

Ondřejová Daniela 

 

 

 

 

Macegová Helena 

 

 

 

Dobiášová Nikola 
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3. TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY 

 

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace 

Soukenická 140/21, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov1 

 

 

 

 

Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, 

příspěvková organizace 

Nemocniční 117/11, 793 95 Město Albrechtice 

5 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Čajánek David 

Bratek Jan 

Grigoriadis Nikolas 

Konečný Milan 

Tilkeridis Michal 

 

Toráčová Martina 

Vybíralová Lucie 

Slavíková Adriana 

4. ODBORNÉ UČILIŠTĚ 

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 

17. listopadu 1123, příspěvková organizace 

17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava-Poruba 
 

1 

 

 

 

Mrkvová Adéla  

 

 

 

 

Počet vycházejících žáků: 30 

Celkový počet vycházejících žáků je 29, z toho 29 z 9. ročníku a 1 žákyně přešla na 

osmileté gymnázium.  

i) Další zpřesnění údajů (přiměřenost přístupu učitelů k věkovým zvláštnostem 

žáků, péče o talentované a zaostávající žáky, integrace postižených dětí aj) 

1. přiměřenost a individuální přístup k žákům  

- zapojení školy do testování prostřednictvím testů společnosti SCIO – 

Stonožka pro 6. a 9. ročník, srovnávací testování pro 5. a 9. ročníky 

ZŠ. 

2. péče o talentované žáky 

- individuální přístup 

- zapojení a příprava do okresních, krajských a celostátních soutěží 

- rozsáhlá nabídka kroužků 

- příprava žáků na přijímací řízení na střední školy 

- nabídka využívání ICT v průběhu vyučování 

- možnost samostatné práce s internetem mimo vyučování 

- pořádání školních kol soutěží se sportovním a kulturním zaměřením 

- účast v okresních soutěžích (Olympiáda z anglického jazyka)  

3. projektové vyučování 

- Dopravní den a ukázka policejní techniky - ve spolupráci s Policií ČR 

Město Albrechtice (1. – 4. tř.) 

- Svatý Martin (1. – 3. tř.) 

- Slavnost pera (1. tř.) 

- Čtenářský den (1. tř.) 

- Počítáme s Indiány (1. tř.) 

- Jíme zdravě (2. tř.) 

- Matematické soutěže (2. tř.) 

- Malujeme pohádky (2. tř.) 
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- Moje obec (3. tř.) 

- Rostliny z říše fantazie (3.tř.) 

- Halloweenská angličtina (3. tř.) 

- Merry Christmas (3. tř.) 

- Happy Easter (3. tř.) 

- Pokusy – neživá příroda (3. tř.) 

- Hrajeme si na biology (3. tř.) 

- Čas adventu (4. tř.) 

- Je zima, je mráz, zvířátka potěšíme vás (4. tř.) 

- Na severním pólu (4. tř.) 

- Biotopy v ČR (4. tř.) 

- Husité (4. tř.) 

- Zimní čarování (4. -5. tř.) 

- Za polárním kruhem (4. – 5. tř.) 

- Na malou chvíli rosničkou – reportáže o počasí (5. tř.) 

- My village (5. tř.) 

- My town (5. tř.) 

- Čím budu? Čím chci být? (8. – 9. tř.) 

-  Naše vlast (6. tř.) 

- Opera v české tvorbě  - tanec (6. tř.) 

- Animals (6. tř.) 

- Co a kdo naši zemi proslavil (6. tř.) 

- Mozart, Bach, Beethowen – velikáni světové hudby (7. tř.) 

- Černý kontinent (7. tř.) 

- Letem skoro celým světem (7. tř.) 

- Reklama na zájezd (7. tř.) 

- Bratři Lví srdce (7. tř.) 

- My family - NE 

- Střední Evropa (8. tř.) 

- Orchestr (8. tř.) 

- My family (8. tř.)  

- Průmysl v ČR (9. tř.) 

- 70-té výročí od atentátu na Reinharda Heydricha (9. tř.) 

- Opera, Divadla malých forem, hymna (9. tř.) 

- Osvobozené divadlo (9. tř.) 

- EKOPOLIS – přemýšlíme o městě (9. tř.) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Heydrich
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4. integrace žáků s SPU 

- jsou integrováni 3 žáci 

- pokračuje pravidelná odborná spolupráce s PPP Bruntál, detašované 

pracoviště Krnov 

- individuální přístup vyučujících 

5. vyhodnocení Minimálního preventivního programu 

- organizováním mimoškolní zájmové činnosti pro žáky (výlety, 

kroužky, rekreační aktivity) se snažíme snižovat ohrožení žáků 

sociálně-patologickými jevy, několik akcí bylo pořádáno pro děti se 

zapojením rodičů (akce se osvědčily a měly úspěch) 

- organizování specifických školních aktivit (organizování společných 

akcí pro žáky 1. – 9. tř.) 

- nejvíce ohrožení žáci jeví o nabízené aktivity minimální zájem  

- problémy ve škole jsou minimální, veškeré přestupky se snažíme řešit 

okamžitě 

- přímo ve škole nebyl zjištěn žádný případ zneužívání návykovými 

látkami 

- závažnější kázeňské přestupky jsou řešeny za přítomnosti Policie ČR 

Město Albrechtice 

- preventivní besedy s příslušníky Policie ČR, Oblastní ředitelství SCP 

Ostrava, oddělení služební kynologie a ICP Krnov 

- drobnější problémy se šikanováním spolužáků jsou okamžitě řešeny 

- rodiče jsou na konzultačních dnech informováni o situaci ve škole, 

spolupráce rodičů nejvíc ohrožených žáků je průměrná 

- besedy: Policie ČR – prevence v oblasti sociálně patologických jevů, 

Láska ano, děti ještě ne!, beseda s protidrogovou tematikou 

a zdravým životním stylem, beseda zaměřena na šikanu mezi dětmi 

ve škole i po vyučování 

- pravidelná aktualizace nástěnky školní prevence 

- průběžná aktualizace vnitřních předpisů pro předcházení a řešení 

prevence negativních jevů na škole dle metodik MŠMT 
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6. Minimální preventivní program 

  Program máme zaměřen na: 

- společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli 

- zvyšování zdravého sebevědomí žáků 

- zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti 

- vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto 

jevů 

- nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry 

- rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a 

konflikty (například formou komunitního kruhu) 

- rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, umění říci 

„ne“ 
- poskytování informací o návykových látkách, jejich rizicích 

a prevence žáků 
- nácvik dovedností efektivních v prevenci 
- ekologickou výchovu 
- sledování rizikových skupin žáků 

7. zdravý životní styl 

- výchova žáků ke zdravému životnímu stylu je zakotvena ve všech 

předmětech a probíhá formou besed, úvah, srovnávání, řešení 

problémových úloh, ale také dramatizací, anketami, jako pomůcky 

slouží i videokazety  

- zaměření na problematiku zdraví, na nutnost jeho ochrany, na 

předcházení sebepoškozování a předcházení civilizačním chorobám, 

na důsledky kouření, špatné hygieny 

- zapojení do soutěže „Zdravé zuby!“ 

- zapojení do projektu „Ovoce do škol“ 

- denně připravujeme pro žáky svačinky 

- pitný režim žáků (automat na pití, možnost výběru ze 4 druhů nápojů) 

- 2. a 3. tř. plavecký výcvik 

- turistický kroužek (výlety po okolí, plavecký bazén, kluziště Krnov, 

zámek Linhartovy) 

- 15. ročník Vánočního turnaje ve vybíjené (okrskové kolo) 

- „Novoroční padesátka“- tradiční zápolení ve šplhání 

8. školní družina  

- k docházce byli přijati všichni zájemci (51 dětí ve 2 odděleních) 

- v prvním oddělení 27 dětí (1., 2. třída) 

- ve druhém oddělení 24 dětí (2. a 4. třída) 

- měsíční poplatek 50,- Kč za jedno dítě za měsíc 

- zaměření činností na ekologickou výchovu, zdravý životní styl 

- akce školní družiny: prohlídka požární zbrojnice, knihovny, zámecké 

zahrady, sportovní, hudební a vědomostní soutěže, skládání puzzle, 

putování za zvířátky, jednoduché vaření a pečení, základy stolování, 

besídka s nadílkou, vánoční výstava, závody na bobech, soutěž 

O nejkrásnější výrobek ze sněhu, diskotéka v maskách, taneční 

soutěž, závody na sněhu na všem co jede (boby, sáňky, hrnce, lopaty, 

…), úklid školní zahrady, pálení čarodějnic, příprava dárků ke Dni 

matek, Svatojánská noc a další. 
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9. mateřská škola 

- k docházce byli přijati všichni zájemci (49 dětí ve 2. odděleních) 

- v prvním oddělení 25 dětí 

- ve druhém oddělení 24 dětí 

- jedno oddělení v MŠ Vysoká má 13 dětí 

- zaměření činností na ekologickou výchovu a zdravý životní styl 

- vystoupení dětí s krátkým kulturním programem na společenských 

akcích pro důchodce, vánoční a velikonoční zpívání pro občany, 

mikulášská a vánoční besídka pro rodiče, pečení martinských koláčů, 

návštěva DPS, besídka ke Dni matek 

10. žákovská knihovna ve školním roce 2011/2012  

Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školní knihovnu umístěnou na malé 

budově 42 dětí, převážně z 1. – 3. třídy, ale také dívky z 2. stupně. Přišli celkem 

283 krát a půjčili si celkem 465 knih. Žáci také využili široké nabídky 

encyklopedií, ze kterých čerpali pro tvorbu svých referátů a získávání informací 

pro projektové vyučování. Knižního fondu také pravidelně užívají učitelé naší 

školy, kteří si zde pro žáky vypůjčili knihy pro společnou četbu. Letos přibylo do 

školní knihovny 35 knih, z toho 27 knih bylo věnováno, zakoupilo se 8 knih 

v hodnotě 1553,-- Kč. Bohužel omezené finanční prostředky nám nedovolily 

zakoupit větší počet nových knih. Knižní fond v současné době čítá 2635 knižních 

svazků. 
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11. Zapojení a výsledky školy v soutěžích 

 

Název soutěže Účastníci Umístění (ocenění) 

Mladý zdravotník 

(okresní kolo) 

Daniela Juříková 

Michaela Kmínková 

Eva Iljaševičová 

Karin Chvístková 

Eleni Romanidu 

7. místo 

 

Literární soutěž PO Karin Chvístková 1. místo 

Okresní kolo Olympiády 

v anglickém jazyce 

Jana Houdková 

Klára Jedličková 

 

8. místo 

15. místo 

Orion florbal cup III. kategorie:  

Martin Adámek 

David Čech  

František Gergišák  

Jan Hanslík  

Filip Hanzelka  

Jakub Houdek  

René Chovanec  

Vladimír Řezníček  

Pavel Sobolčiak  

Josef Šaňák  

4. místo  

 IV. kategorie:  

Jan Bratek  

Nikolas Grigoriadis 

Martin Chramosta  

Pavel Klembara  

Martin Korduliak  

Dominik Koval  

Jiří Petr 

Stanislav Sobolčiak  

Alex Šimek  

Michal Tilkeridis . 

3. místo 

Výtvarná soutěž Ve škole Daniela Juříková Diplom + věcná odměna 

Věříš si? 

(soutěž v Tv Brno) 

Vladimír Řezníček 2. místo 
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Název soutěže Účastníci Umístění (ocenění) 

Vědomostní soutěž Eurorebus 3. tř. 

6. – 8. tř. 

postup do krajského kola 

postup do krajského kola 

Žákovská liga ve stolním tenisu 

(Mikroregion Krnovsko) 

ZŠ Jindřichov (družstvo) 

Jakub Houdek 

Filip Hanzelka 

Alex Šimek 

František Gergišák 

Martin Adámek 

Pavel Klembara 

1. místo 

 

 Filip Hanzelka 2. místo 

MV a MO Praha, výtvarná 

soutěž „Moje okolí, kde žiji“ 

Tereza Bratková  diplom + věcná odměna 

Namaluj kostel 

1. stupeň ZŠ 

Marie Volná  

Eliška Machová 

Jakub Dudík 

1. místo 

2. místo 

3. místo 

2. stupeň ZŠ Daniela Ondřejová 

Filip Hanzelka 

Karin Chvístková 

1. místo 

2. místo 

3. místo 

MŠ Jindřichov Žaneta Juříková 

Veronika Petrová 

Adéla Netuková 

1. místo 

2. místo 

3. místo 

Výtvarná soutěž „Víme, kde 

bydlíme“ 

Alex Varga 

Tereza Bratková 

Eliška Machová 

diplom + věcné ceny 

Fotbalový turnaj McDonald‘s 

Cup (okrskové kolo) 

chlapci 1. – 3. tř. 2. místo 

 Jakub Dudík – nejlepší 

hráč turnaje 

 

Fotbalový turnaj McDonald‘s 

Cup (okresní kolo) 

chlapci 1. – 3. tř. 5. místo 

Pohár rozhlasu (okresní finále 

v atletice) 

ml. žáci – dálka 

František Gergišák 

Jakub Houdek 

 

8. místo 

9. místo 

 ml. žačky 

Karin Horkelová 

 

7. místo 
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Název soutěže Účastníci Umístění (ocenění) 

 st. žáci – dálka 

František Šrotíř 

Michal Dobiáš 

 

12. místo 

13. místo 

 st. žáci – 60 m 

Michal Tilkeridis 

František Šrotíř 

 

12. místo 

13. místo 

Ekologická soutěž (okresní kolo) Michaela Kmínková 

Eleni Romanidu 

Nadiya Franchaková 

Karin Chvístková 

Daniela Juříková 

 

12. místo 

 Alex Šimek 

Pavel Klembara 

Marián Gergišák 

Kristína Procházková 

10. místo 

 vstupní úkol Turistická 

stezka 

družstvo dívek 

3. místo, diplom 
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12. soutěže a akce pořádané školou 

1. Slavnostní zahájení školního roku 2011/12 

2. Výstava Policie ČR s přednáškou „Moje správná volba“ (4. tř.) 

3. Plavecký výcvik (2. - 3. tř., 6. - 9. tř.) 

4. Přírodovědná výstavka plodů, aranžování květin (ZŠ) 

5. Výchovný varhanní koncert (5. tř.) 

6. Drakiáda (MŠ Vysoká) 

7. Soutěž o nejlepšího tanečníka a tanečnici (ŠD) 

8. Halloweenský týden (MŠ Vysoká) 

9. Třetí setkání s polskými přáteli (celá škola) 

10. Miss školní družiny 

11. Slezské divadlo Opava „Staré pověsti české“ (4. - 7. tř.) 

12. Soutěž „O nejhezčího dýňového bubáka a Podzimníčka“ (1. - 3. tř. + ŠD) 

13. Tématická vycházka „Když z nebe padá zlato“ (MŠ Jindřichov)  

14. Uspávání broučků (MŠ Jindřichov) 

15. Strašidelná noc ve školní družině (ŠD) 

16. Kulturní program „Memento“ (8. – 9. tř.) 

17. Lampionový průvod (MŠ Vysoká) 

18. Svatomartinské hody s domácí zabijačkou (ZŠ) 

19. Od Martina k čertům (MŠ Jindřichov) 

20. Beseda „První pomoc => Šance pro život“ (9. tř.) 

21. Beseda „První pomoc => Šance pro život“ (8. tř.) 

22. Slezské divadlo Opava „Poprask na laguně“ (8. + 9. tř.) 

23. Setkání s polskými kamarády v Prudniku (6. + 7. tř.) 

24. Přednáška HSZ Bruntál (2. tř.) 

25. Přednáška HSZ Bruntál (6. tř.) 

26. Orion florbal cup- okrskové kolo (ZŠ) 

27. Malovaný betlém (4. – 5. tř.) 

28. Diskotéka v maskách (ŠD) 

29. Pythagoriáda- školní kolo (ZŠ) 

30. Mikulášská nadílka s besídkou (MŠ Jindřichov) 

31. Advent v MŠ Jindřichov 

32. Mikulášská nadílka (MŠ Jindřichov, MŠ Vysoká, ZŠ, DPS) 

33. Vánoční pečení (MŠ Jindřichov) 

34. Vánoční besídka s pečením perníků (MŠ Vysoká) 

35. Vánoční besídka s nadílkou (ŠD) 

36. Návštěva krnovského muzea (9. tř.) 

37. Vyrábíme na vánoční trhy (všichni) 

38. Slezské divadlo Opava „Mach a Šebestová“ (4. + 5. tř.) 

39. Vánoční turnaj ve vybíjené (4. - 9. tř.) 

40. Zdobení vánočního stromu s rodiči (MŠ Jindřichov) 

41. Vystoupení na vánočních trzích (MŠ Jindřichov) 

42. Vánoce s překvapením (MŠ Jindřichov) 

43. Vánoční perníkové nápady (ZŠ) 

44. Adventní koncert (1. - 3. tř.) 

45. Vánoce v MŠ Vysoká 

46. Vánoční besídky (ZŠ) 

47. Odtučňovací pochod na Biskupskou kupu (7. - 8. tř.) 

48. Novoroční padesátka- šplh (4. - 9. tř.) 
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49. Zimní čarování (4. - 5. tř.) 

50. Slezské divadlo Opava „Cesta kolem světa za 80 dní“ (6. tř.) 

51. „Co se učí prvňáci?“ MŠ na návštěvě v ZŠ 

52. Společné tvoření- žáci ZŠ v MŠ 

53. Zápis do 1. třídy ve stylu Ferdy Mravence a jeho kamarádů (ZŠ) 

54. Zimní lyžařský a snowboardový kurz (7. - 8.tř.) 

55. Masopustní karneval (MŠ Jindřichov) 

56. Masopustní karneval plný her (1. - 3. tř.) 

57. Masopustní karneval s pečením koblížků (MŠ Vysoká) 

58. Pyžamový bál (ŠD) 

59. MŠMO- Malá školní matematická olympiáda (6. - 9. tř.) 

60. Slezské divadlo Opava „Sluha dvou pánů“ (9. tř.) 

61. Oslavy MDŽ v Janově (MŠ Jindřichov) 

62. Výlet na Karlův Dvůr a jízda na koni (ŠD) 

63. Vynášení Moreny (MŠ Jindřichov) 

64. Žákovská liga stolního tenisu Mikroregionu Krnovsko (7. - 8. tř.) 

65. Smíšek v MŠ Jindřichov 

66. Prodejní velikonoční výstavka (ZŠ) 

67. Dopravní výchova očima dětí + přednáška Policie ČR (1. - 4. tř.) 

68. Zdobení májky (MŠ Jindřichov) 

69. Kulturní vystoupení „Gotika- život rytířů za vlády Lucemburků“ (ZŠ) 

70. Slezské divadlo Opava „Perníková chaloupka“ (4. - 5. tř.) 

71. Jarní besídka se zpěvem a tancem (MŠ Jindřichov) 

72. Školní sportovní soutěž „Silák roku“ (6. - 9. tř.) 

73. Den dětí v režii třídního učitele (ZŠ) 

74. Oslavy Dne dětí (MŠ Jindřichov) 

75. Zápis dětí do MŠ 

76. Školní turnaj ve stolním tenisu (4. - 9. tř.) 

77. Pasování na školáky (MŠ Vysoká) 

78. Návštěva janovského muzea (ŠD) 

79. Kulturní vystoupení skupiny MARBO- „ Písničky a jejich úkoly“ (1. - 5. tř.) 

80. Kulturní vystoupení skupiny MARBO- „Nahraj si svůj song“ (6. - 9. tř.) 

81. Výlet na Petrovy boudy (ŠD) 

82. Svatojánská noc s hledáním pokladu (MŠ Vysoká) 

83. Svatojánská noc v MŠ Jindřichov 

84. Strašidelný výšlap ke Svinnému potoku (ŠD) 

85. Kulturní program „Česká balada“ (4. - 9. tř.) 

86. Noc plná strašidel (ŠD) 

87. O nejpilnějšího třeťáka 

88. Slavnostní ukončení školního roku na OÚ v Jindřichově (9. tř.) 

89. Slavnostní ukončení školního roku na OÚ v Jindřichově (MŠ) 

90. Slavnostní pasování školáků na OÚ Vysoká (MŠ Vysoká) 
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13. Školní výlety a exkurze ve školním roce 2011 – 2012  

 

Třída Datum Místo – trasa výletu 
Počet 

dnů 
Pedagogický doprovod 

MŠ Jindřichov 01.06. zámek Linhartovy 1 
Sklenaříková, Součková, 

Větráková 

MŠ Vysoká 01.06. zámek Linhartovy 1 Pšenicová 

4. tř. 21.06. Ostrava 1 Cilová 

5. tř. 21.06. Ostrava 1 Zábranská 

6. tř 25.06. Opava 1 Houdková 

9. A 13.06. Olomouc 1 Švejdíková Matochová 

9. B 14. 06. Olomouc 1 Chramostová 

7. tř. 22. 06.  Krnov - Cvilín 1 Kmínková 

1. tř. 24.05. Podhradí Bouzova 1 Balvanová 

2. tř. 26.05. Podhradí Bouzova 1 Kocveldová 

3. tř. 26.05. Podhradí Bouzova 1 Grossová 

7.tř. 27. 09. Praha 1 Kmínková 

6. – 9. tř. 15.05. 
Exkurze Pohansko a 

Mikulčice 
1 Kmínková, Skalská 

6. - 7. tř. 17.04. Tv Brno – soutěž Věříš si? 1 Kmínková 
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7. – 9. tř. 15.11. Hyundai 1 Kmínková, Skalská 

7. – 9. tř. 15.11. Hrabyň 1 Kmínková, Skalská 

9. tř. 15.09. Synagoga Krnov 1 Kmínková, Skalská 

 

14. EU peníze školám  

Naše škola se stejně jako mnoho ostatních škol v republice okamžitě zapojila do projektu "EU 

peníze školám". Projektovou žádost jsme si zpracovali svépomocí, abychom mohli maximum 

finančních prostředků využít tím správným způsobem - tedy na modernizaci a zkvalitnění 

výuky na naší škole. Projektovou žádost jsme předali na MŠMT dne 19. července 2010 

a projekt byl schválen na začátku tohoto školního roku. Finanční prostředky v celkové výši 

1 081 597 Kč jsou rozděleny na dvě části v poměru 60 % a 40 %. První část finančních 

prostředků ve  výši 648 958,20 Kč jsme obdrželi v prosinci 2010. Druhou část finančních 

prostředků jsme obdrželi v letošním školním roce ve výši 432 638,80 Kč. 

Finanční prostředky získané z tohoto projektu budou na naší škole využity podle 

následujícího scénáře: 

 vybudování moderní jazykové učebny s veškerou potřebnou audiovizuální technikou 

 vybudování a kompletní vybavení nové učebny výpočetní techniky 

 vybavení školy interaktivními tabulemi a digitálními projektory podle potřeb výuky 

 vybavení pedagogického sboru přenosnými počítači 

První fáze modernizace s využitím přidělených financí byla uskutečněna ve školním roce 

2010/2011. V rámci využití první částky jsme obnovili ICT vybavení stávající učebny IVT 

a kompletně vybavili novou počítačovou učebnu. Rovněž byly pořízeny dvě interaktivní 

tabule s ozvučením, dataprojektory a příslušným softwarem. Tyto tabule byly nainstalovány 

v září 2012. 

15. Digitální učební materiály 

V rámci projektu EU peníze školám jsme se zavázali ke splnění požadovaných výstupů 

projektu, za které nám byly výše uvedené finanční prostředky poskytnuty. Výstupem projektu 

v našem případě bude tvorba digitálních učebních materiálů (dále jen DUM), bloky primární 

prevence sociálně-patologických jevů realizované formou šetření metodou Barvy života 

a další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT. 

V rámci první fáze bylo uskutečněno šetření klimatu školy metodou Barvy života, jehož cílem 

je odhalení potenciálních nebezpečí v prostředí školy – zejména šikany, zneužívání 

návykových a ohrožení mezilidských vztahů.  

V prvním monitorovacím období jsme vytvořili celkem 180 DUM (digitální učební materiál). 

Učební materiály byly vytvořeny pro český jazyk, dějepis a matematiku v 6. až 9. ročníku.  

1. MZ schválena 17. 06. 2011, ve druhém monitorovacím období bylo vytvořeno 60 DUM 

pro český jazyk, dějepis a matematiku v 6. až 9. ročníku. 2 MZ schválena 14. 03. 2012a ve 

třetím monitorovacím období bylo vytvořeno 36 DUM pro anglický jazyk, 3 MZ schválena 

14. 08. 2012. Veškeré digitální učební materiály byly prakticky ověřeny ve výuce a jako 
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závazný výstup projektu rovněž předány na odbor CERA MŠMT v rámci první, druhé i třetí 

monitorovací zprávy projektu.  

Digitální učební materiály, které jsme vytvořili, mají různorodou povahu – jedná se zejména 

o pracovní listy, křížovky, doplňovačky a různé druhy testů. Jejich společným cílem je 

zvýšení názornosti a efektivity vzdělávání. Námi vytvořené DUM jsou k dispozici všem 

pedagogům školy a na vyžádání rovněž všem pedagogům ostatních základních škol, přesně 

tak, jak stanovují pravidla projektu. 
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III. Údaje o výsledcích kontroly hospodaření 

a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce 

V letošním školním roce proběhla kontrola ve dnech 17. – 19. 04. 2012 

 (viz. příloha č. 3) 

b) Jiné kontroly: 

Kontrola provedená Obecním úřadem Jindřichov na základě zákona 320/2001 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů neshledala žádné závady.  

 

- Kontrola za období od 01. 01. 2011 – 31. 09. 2011 viz příloha č. 4 

- Kontrola za období od 01. 10. 2011 – 31. 12. 2011 viz příloha č. 5 
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IV. Údaje o pracovnících školy  

a) Celkové počty pracovníků: osob/přepočtených pracovníků 

Celková situace, její hodnocení: 

 2011 / 2012 

Pedagogů celkem 20 / 19,09 

          Učitelů (ZŠ + MŠ) 18 / 17,09 

          Vychovatelů 2 / 2,00 

Nepedagogů celkem 12 / 9,95 

          ostatní (správní + THP) zaměstnanci školy 6 / 5,5 

          Pracovníků Šj + MŠ 6 / 4,45 

Zaměstnanců celkem: 32 / 29,04 

 

Školní jídelna + výdejny MŠ Jindřichov a MŠ Vysoká mají celkem 6 zaměstnanců, z toho na 

úvazek 1 pracují 3 kuchařky a vedoucí ŠJ, 2 kuchařky pracují ve výdejnách MŠ na částečný 

úvazek. 

Počet strávníků: 61 dětí MŠ, 97 ZŠ, 30 zaměstnanci, 13 důchodci, 75 cizí strávníci. Celkem 

276 strávníků. Stavy strávníků dodala paní Michaela Hanslíková, vedoucí školní jídelny. 

b) Přehled pracovníků školy 

 

1) pedagogičtí pracovníci  

 

Jaroslava Skalská ředitelka školy Čj, D 

Petr Humplík zástupce ředitelky školy Aj, M  

 

 
Balvanová Alžběta 

 

 

Balvanová 

třídní učitelka 1. tř. předměty v 1. tř.  

Kocveldová Eliška třídní učitelka 2. tř. předměty ve 2. tř.  

Grossová Alena třídní učitelka 3. tř. předměty ve 3. tř.  

Zábranská Jana třídní učitelka 5. tř. předměty ve 5. tř. + Hv, Pč 

Cilová Hana třídní učitelka 4. tř., VP předměty v 4. tř. + 8. tř. 

Matochová Michaela třídní učitelka 9. A M, Z, Tv,  

Chramostová Pavla třídní učitelka 9. B Př, Nj, Z 

Houdková Jana třídní učitelka 6. tř. Aj, Z, Ov, Pč 

Kmínková Marie třídní učitelka 7. tř. Čj, D, Ov, Vv 

Osokin Valerij třídní učitel 8. tř. F, IVT 

Markopulosová Magda učitelka D, Tv, Pč, Vv, VD 

Zpěváková učitelka Ch 
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2) školní družina 

 

Alžběta Balvanová vychovatelka zájmová a výchovná činnost 

Blanka Foretková vychovatelka zájmová a výchovná činnost 

 

 

3) školní jídelna 

 

Michaela Hanslíková vedoucí ŠJ řídí školní stravování 

Marta Belešová kuchařka připravuje obědy 

Zdenka Kusendová kuchařka připravuje obědy 

Jarmila Prokopová pomocná kuchařka vykonává pomocné práce 

   

 

 

4) správní úsek 

 

Lenka Štollerová ekonomka školy komplexní účetnictví školy 

Vladimír Havlíček školník údržbářské a úklidové práce 

Bohdana Mrkvová uklízečka úklid na 1. stupni a ŠD 

Jana Kašparová uklízečka úklid na hlavní budově 

Pavla Guštanová uklízečka úklid na hlavní budově 

Zdenka Mroščáková uklízečka úklid v MŠ 

 

5) mateřská škola 

 

Miriam Sklenaříková učitelka MŠ výchovná činnost 

Dáša Součková učitelka MŠ výchovná činnost 

Lenka Větráková učitelka MŠ výchovná činnost 

Lucie Pšenicová učitelka MŠ výchovná činnost 

   

Zdenka Mroščáková kuchařka výdej stravy, úklid 

Lenka Budinská kuchařka výdej stravy, svačinky 
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c) Absolventi, jejich počet, kteří nastoupili na školu, jejich počet: 

 

2010/2011 2011/2012 

0 0 

 

 

d) Počet pedagogických zaměstnanců, kteří nastoupili nebo odešli: 

 

 Minulý školní rok Současný školní rok 

Nastoupili 0 1 

 na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství 

Odešli 0 1 0 4 

 

e) Počet pracovníků (osob) v důchodovém věku a počet pedagogů bez pedagogické 

způsobilosti: 

 

 Minulý školní rok Současný školní rok 

Důch. věk 2 1 

Nekvalif. 7 6 

 

f) Počet ostatních zaměstnanců, kteří nastoupili nebo odešli: 

 

 Minulý školní rok Současný školní rok 

Nastoupili 0 0 

 na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství 

Odešli 0 1 0 0 

 

K 31. 7. 2012 odešli 3 pedagogičtí pracovníci. Jeden do řádného důchodu a 2 není znám jejich 

další zaměstnavatel. 

K 31. 8. 2012 odešel 1 pedagogický pracovník, zatím je stále v nemocenském stavu. 

K 1. 10. 2012 si převzal jeden pedagogický pracovník okamžité zrušení pracovního poměru. 
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g) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků v souladu se 

zákonem 563/2004 Sb. 

 

- podle zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů vyplývá, že na 1. stupni nesplňuje stanovené podmínky 1 pracovnice,  

- 2 vyučující nemají doplňující pedagogické minimum  

- vzhledem k tomu, že jsme menší škola, nelze zajistit, aby všechny předměty byly 

odučeny aprobovaně, s klesajícím počtem dětí se dá předpokládat spíše klesající 

aprobovanost školy, což je v podstatě neřešitelný problém 

h) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně 

řídících pracovníků školy 

 

1. Pedagogičtí pracovníci: 

 

Typ studia, kurzu 
Počet zúčastněných 

pracovníků 

Standardy pro ZV NIDV 1 

Spisová služba ve školách a školských zařízeních 2 

Aktivizační metody při výuce angličtiny 1 

Tóny jara 2 

NIDV ICT 2 

Šikana, násilí, agresivita 1 

EU peníze školám 1 

Den výchovného poradenství 1 

Minimální preventivní program 1 

 

 

2. Nepedagogičtí pracovníci: 

 

Typ studia, kurzu 
Počet zúčastněných 

pracovníků 

Školení topičů 2 

  

 

 

3. Podklady pro VZ s ohledem na DZ MSK a připravované vzdělávání řídících 

pracovníků (údaje o ředitelce školy): 

 

Funkci ŘŠ vykonávala 16 let, ukončení výkonu funkce 31. 07. 2012 
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Absolvované vzdělávací aktivity ŘŠ zaměřené na řízení školy: 

1. funkční studium do roku 1996  ano 

2. školní management – studium na VŠ ano 

3. školský management – doplňující moduly ano 
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V. Údaje o počtech žáků a pracovníků školy 

a) žáci ve škole 

 

 školní rok 2010/2011 školní rok 2011/2012 

počet žáků na začátku školního 

roku 

170 157 

počet tříd 10 10 

počet žáků na třídu 17 15,7 

počet žáků na učitele 12,15 11,99 

 

 

b) přespolní žáci 

 

 školní rok 2010/2011 školní rok 2011/2012 

Janov 15 12 

Petrovice 5 4 

Vysoká 14 6 

Bartultovice 0 3 

Pitárné 6 5 

Celkem 40 30 

 

 

c) pracovníci ZŠ + MŠ 

 

 Školní rok 2010/2011 školní rok 2011/2012 

učitelé 19 18 

vychovatelé 2 2 

správní úsek 7 6 

kuchařky 6 6 

Celkem 34 32 
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VI. Výkon státní správy 
 

Rozhodnutí ředitele podle zákona č. 561/2004 Sb.  

 

 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2011/201 17 0 

a) celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 17 0 

b) odklad povinné školní docházky      1 0 

c) doporučeno lékařem 1 0 
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VII. Další údaje o zařízení 
 

a) spolupráce školy s dalšími subjekty 

 

- spolupráce s MŠ Jindřichov (vzájemné návštěvy na zařízeních)  

- s TJ Slezan Jindřichov – spolupráce při rozvoji žákovské kopané 

- s Policií ČR Město Albrechtice – prevence sociálně patologických jevů 

- s Obecním úřadem Jindřichov, Obecním úřadem Janov, Obecním úřadem Vysoká – 

spolupráce při pořádání kulturních a sportovních vystoupení pro veřejnost  

 

b) spolupráce s okolními školami (Osoblaha, Třemešná, Město Albrechtice, Holčovice) 

 

- pořádání okrskového kola ve vybíjené (Markopulosová) 

- pořádání okrskového kola ve floorballe (Matochová Švejdíková) 

- Žákovská liga ve stolním tenise – Mikroregion Krnovsko (Zábranská) 

 (Osoblaha, Třemešná, Jindřichov) 

 

 

c) spolupráce žáků a pedagogů na životě v obci 

 

- pomoc žáků a učitelů při udržování zelených ploch a prostranství v okolí školy 

- spolupráce se Sborem pro občanské záležitosti při OÚ Jindřichov 

- spolupráce pedagogických pracovníků v místě bydliště Skalská (členka zastupitelstva), 

Balvanová st., Balvanová ml., Součková členky SPOZu Jindřichov) 

- účast na vánočních trzích pořádaných OÚ (prodej výrobků), vystoupení dětí MŠ a ZŠ  

 

d) prezentace školy na veřejnosti 

- vystoupení pěveckého sboru Skřivánek v Petrovicích (ZŠ) 

- vystoupení pěveckého sboru Skřivánek na vánočních trzích (1. – 3. tř.) 

- vystoupení pěveckého sboru Notička na vánočních trzích (MŠ Jindřichov)  

- předvánoční pásmo při „Rozsvícení vánočního stromu“ v Janově (MŠ Jindřichov) 

- vystoupení pro seniory v Pitárné (MŠ Vysoká) 

- vystoupení pěveckého sboru Notička na oslavách MDŽ v Janově (MŠ Jindřichov)  

- soutěž OÚ Jindřichov „Namaluj jindřichovský kostel“ (MŠ Jindřichov, ZŠ) 

 

e) charitativní akce 

- Tříkrálová sbírka nejen ve škole, ale i v obci 

- Sbírka CPK – CHRPA 

- Květinkový den boje proti rakovině nejen ve škole, ale i v obci 

 

Vzhledem k umístění školy je zřejmé, že je škola důležitým centrem kulturního dění v obci. 

Pracovníci školy organizují v průběhu školního roku i mimo něj pro občany celou řadu 

kulturních i společenských akcí, jakými jsou například adventní koncert v jindřichovském 

kostele, vystoupení při příležitosti významných svátků, soutěže rodičů s dětmi, masopustní 

karnevaly, drakiády a mnohé další. Žáci naší školy se rovněž pravidelně účastní vítání 

občánků, besed s důchodci a veškerých oslav pořádaných obcí, charitativních sbírek. 

Soustavná a kvalifikovaná péče pedagogů se viditelně projevuje na výsledcích našich žáků 

v soutěžích všech úrovní. Výtvarné práce žáků se často objevují ve sbornících i různých 
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expozicích.  Velkou pozornost věnujeme rovněž přípravě na přijímací zkoušky na střední 

školy a odborná učiliště. V letošním školním roce, kdy se konaly přijímací pohovory, všichni 

naši žáci uspěli v 1. kole a dostali se na školu, o kterou měli zájem. Neodmyslitelnou součástí 

naší práce je rovněž individuální doučování žáků, kteří mají problémy se zvládnutím látky, 

a to mimo dobu regulérního vyučování.  Učitelé jindřichovské školy si velice dobře 

uvědomují, že základním stavebním kamenem úspěšného vzdělávání je motivace a při své 

práci se touto pedagogickou zásadou řídí, mnohdy na úkor svého volného času. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Pravidelně je kontrolován stav budov a vybavení školy, zjišťovány závady ohrožující 

bezpečnost pracovníků při práci. Určený pracovník zajišťuje kontrolu revizních lhůt 

stanovených předpisy BOZP. Závady jsou odstraňovány dle zápisů v knize závad. 

Součástí kontrol je i kontrola lékárniček. 

Používáme celkem 8 lékárniček (ZŠ hlavní budova, 1. -3. třída + ŠD, ŠJ, tělocvična, 

kotelny ZŠ, MŠ, ŠJ, správní zaměstnanci). Lékárničky jsou pravidelně kontrolovány, 

jednou ročně na podzim doplňovány. 

 

Druh revize Časový interval Poslední provedení Platí do 

elektro budovy 3 roky 2010 2013 

hromosvody 3 roky 2010 2013 

tlakové nádoby 1 rok 2012 2013 

kotelny 1 rok 2012 2013 

komíny 1 rok 2012 2013 

výtahy čtvrtletní 2/2012 3/2012 

hasicí přístroje 1 rok 2012 2013 

Tv nářadí 1 rok 2012 2013 
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g) Údaje o pojištění  

 

Druh pojištěného majetku nebo činnosti pojištěno 
počet pojistných 

událostí 
celková výše 
plnění v Kč 

Nemovitosti – budovy 
1
) NE 0 0 

Movitý majetek: zařízení školy ANO 0 0 

didaktická technika ANO 0 0 

osobní majetek žáků- pracovníků ANO 0 0 

Odpovědnost za pracovní úrazy ANO 0 0 

Odpovědnost za školní úrazy žáků **) ANO 0 0 

Rizika nákazy při školním stravování ANO 0 0 

 

                                                 
1
 nemovitosti – budovy jsou majetkem zřizovatele 
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VIII. Závěr 
 

Závěrem lze konstatovat, že škola splnila Plán práce školy určený pro školní rok 2011 -  2012. 

 

Ve škole pracuje 14 učitelů z toho 2 na částečný úvazek. Sbor je smíšený, stabilní, věkově 

pestrý, zastoupeni jsou mladí pedagogové i dlouholetí pracovníci. Většina našich pedagogů 

pokračuje v dalším vzdělávání v oblasti pedagogiky, psychologie, osobnostní a sociální 

výchovy, moderních metod v didaktice, jazykové gramotnosti, výpočetní a komunikační 

technice. 

Učební plány zpracované podle osnov pro jednotlivé ročníky byly splněny, učivo bylo 

probráno, procvičeno a zopakováno. Integrovaní žáci byli vzděláváni podle individuálních 

vzdělávacích plánů. 

V letošním školním roce navštěvovalo naši školu 157 žáků. Ve škole bylo vyučováno 

v 10 třídách. Týdně se odučilo 273 hodin, z toho 118 hodin na 1. stupni a 155 hodin na 

2. stupni. Žáci pracovali v odborných učebnách fyziky, chemie a informatiky a výpočetní 

techniky. Učebna informatiky a výpočetní techniky je připojena k internetu s možností využití 

dataprojektoru a interaktivního dotykového panelu. Škola v rámci projektu "EU Peníze 

školám"  vybavila další učebnu informační a výpočetní techniky, kde mohou žáci pracovat 

s výukovými programy v rámci výuky ostatních odborných předmětů (ČJ, AJ, D, Z, M, Př, F, 

Ch). V učebně fyziky a v budově ŠD jsou umístěny interaktivní tabule s dataprojektory. 

Ve školním roce 2011/2012 úspěšně probíhala výuka podle vzdělávacího programu „Radost 

z poznání“. V rámci učebních plánů tohoto vzdělávacího programu je do výuky zařazen druhý 

cizí jazyk, kterým je jazyk německý. 

Ve škole pracovala už tradičně 2 oddělení školní družiny, zde je kvůli dojíždějícím žákům 

(Petrovice, Janov, Vysoká, Bartultovice, Pitárné) zajištěn provoz i v ranních hodinách. 

Ke škole patří vlastní školní kuchyně s jídelnou (102 míst), v níž se vaří i pro cizí strávníky. 

Kromě obědů si mohou děti zakoupit svačinky, které připravují zaměstnankyně školy. 

Zajišťujeme také pitný režim žáků. 

Tak jako každý rok, i ve školním roce 2011/2012 jsme se intenzivně zapojili do srovnávacích 

testování žáků základních škol nabízených společností SCIO pod názvem Stonožka pro 

6. A 9. ročník, kde se žáci umístili zejména v českém jazyce na předních místech v rámci 

celorepublikového testování, zapojili jsme se i do srovnávacího testování pro 5. a 9. ročník. 

Prioritou naší školy je zajistit dobře fungující mimoškolní činnost žáků. Všechny kroužky 

fungující ve škole jsou pro žáky zdarma, kromě kroužku výtvarné výchovy. S navýšením 

hodin žáků na 1. i 2. stupni, kdy žáci mají v několika dnech odpolední vyučování, nastává 

problém, kde najít vhodný časový prostor pro odpolední aktivity, což se projevuje i v tom, že 

některý kroužek byl i v sobotu. 
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Ve smyslu vyhlášky č. 40/2001 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programu 

reprodukce majetku požádala Obec Jindřichov jako zřizovatel základní školy ministerstvo 

financí o zařazení akce II. fáze „Rekonstrukce a dostavba Základní školy a Mateřské školy 

Jindřichov, okres Bruntál“ do uvedeného programu k realizaci v roce 2005 - 20012. 

- rekonstrukce základní školy, 2. fáze (výměna zbývajících oken, zateplení fasády 

a nástřik), zahájena 10. července 2012, dokončena bude do konce roku 2012. 

- rekonstrukce základní školy, 1. fáze, zahájena 14. června 2010, dokončena v srpnu 

2010 

- rekonstrukce tělocvičny, zahájena 14. června 2010, dokončena v srpnu 2010 

- rekonstrukce školního hřiště 

- dostavba školní kuchyně, kolaudace 12. prosince 2008 (dokončena) 

- dostavba školní jídelny, kolaudace 14. prosince 2008 (dokončena) 

- rekonstrukce 1. stupně, školní družiny a mateřské školy, kolaudace 5. září 2005, 

(dokončena) 

 

 

Poděkování za odvedenou práci patří všem pracovníkům školy, Obecnímu úřadu 

v Jindřichově, Obecnímu úřadu v Janově, Obecnímu úřadu ve Vysoké a také sponzorům 

školy. 

 

 

 

 

Pedagogové byli seznámeni dle závěrečné přílohy. 

 

 

 

 

    

V Jindřichově 7. 11. 2012     ……………………………… 

        Mgr. Zlata Steuerová 

        ředitelka školy 

 

 

 

 

Rada školy schválila Výroční zprávu školy na schůzi dne 7. 11. 2012 

 

 

 

  …………………………….. 

  Renáta Grigoriadisová 

  předsedkyně školské rady 

 


