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I.

Základní údaje o škole

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, 702020296
E-mail: steuerova@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. Zlata Steuerová, od 01. 08. 2012
bytem Chářovská 1081/63a, Krnov 794 01,
telefon: 554614745, MT: 702020296

d) Všechny součásti školy a školského zařízení
Základní škola, Jindřichov 457, PSČ 793 83
tel.: 554 641 746, 702020296
fax.: 554 641 746 (po výzvě)
kapacita: 350 žáků
Školní družina, Jindřichov 191, PSČ 793 83
tel: 554 641 664
kapacita: 56 žáků
Školní jídelna, Jindřichov 457, PSČ 793 83
tel.: 554 641 745
kapacita: 390 jídel
Mateřská škola, Jindřichov 506, PSČ 793 83
tel.: 554 641 742
kapacita: 113 dětí
Výdejna stravy MŠ Jindřichov 506, PSČ 793 83
tel.: 554641742
kapacita: 80 dětí

e) Datum zařazení do rejstříku škol
od 4. dubna 2006, právní subjekt, příspěvková organizace.
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f) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva
školní rok 2009/10
školní rok 2010/11
školní rok 2011/12
školní rok 2011/12
školní rok 2012/13

ŠVP ZV Radost z poznání, datum vydání 01. 09. 2007
Základní škola č.j. 16 847/96-2
ŠVP ZV Radost z poznání, datum vydání 01. 09. 2007
ŠVP ZV Radost z poznání, datum vydání 01. 09. 2007
ŠVP ZV Radost z poznání, datum vydání 01. 09. 2007
ŠVP ZV Radost z poznání, datum vydání 01. 09. 2007

g) Školní vzdělávací program s využitím
Školy podporující zdraví (Zdravá škola)
Jiné: ŠVP PV Kouzelné střípky
ŠVP PV Rok se sluníčkem

ano
ano (MŠ Vysoká)
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:
Zástupci školy:
Zástupci rodičů:

Předsedkyní byla zvolena:

II.

p. Olga Avramidu
Ing. Iva Belešová
p. Zdeňka Profantová
Mgr. Jana Houdková
p. PavlaChramostová
p. Lenka Větráková
p. Michaela Hanslíková
p. Markéta Řezníčková
p. Renáta Grigoriadisová
p. Renáta Grigoriadisová

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje

Základní vzdělávání

Školní vzdělávací program:
Radost z poznání

Předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program:
Kouzelné střípky (MŠ Vysoká), od března
2013 Rok se sluníčkem.
Rok se sluníčkem (MŠ Jindřichov)
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III. Přehled pracovníků školy
Pracovníci školy

Počet fyzických osob

Přepočtený
evidenční počet

Pedagogičtí zaměstnanci

20

19.908

Nepedagogičtí zaměstnanci

11

9.756

z toho zaměstnanci výdejny stravy

4

3.89

(škola vyplní podle čtvrtletního výkazu P1-04 ke 30. 6. 2013)

Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor tvoří ředitelka, statutární zástupkyně ředitelky školy a dalších 11učitelů
včetně výchovné poradkyně, která se zaměřuje na výchovné problémy a zejména na
poradenství spojené s volbou povolání, 2 vychovatelky školní družiny a 1 ICT správce.
3 pedagogové jsou zaměstnáni na zkrácený úvazek. Sbor je smíšený s velkou převahou žen,
věkově pestrý- od mladých učitelů až po zkušené pedagogy s dlouholetou praxí. Většina
našich učitelů je plně kvalifikovaných, ti, kteří kvalifikaci nesplňují, pokračují v dalším
vzdělávání v oblasti pedagogiky, psychologie, osobnostní a sociální výchovy, moderních
metod v didaktice, jazykové gramotnosti, výpočetní a komunikační technice. Složení
pedagogického sboru školy je poměrně stabilizované, nepodléhá častým změnám nebo
odchodům učitelů. Snahou vedení školy je udržet si a postupně zkvalitňovat pracovní
kolektiv, zajistit v něm tvůrčí a přátelskou atmosféru.
Ve škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů, máme zpracován plán
prevence a pořádáme několik akcí zaměřených právě na prevenci negativních jevů.
Všichni pedagogové školy jsou zapojeni do práce předmětových (metodických) komisí dle
své aprobace nebo vyučovaných předmětů.
Naprostá většina učitelů zvládá základy práce na PC (Word, Excel, Internet…), vlastní
notebooky a byla jim přidělena e-mailová adresa, kterou mohou používat při kontaktu
s vedením školy nebo se žáky a rodičovskou veřejnost.
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IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, k docházce do
mateřské školy
a) Základní škola
Kapacita
školy

Počet tříd
k 1. 9. 2012

Počet
zapsaných
žáků

Z toho počet žáků
nepatřících do
spádového obvodu
školy

Počet
přijatých
žáků

Počet
1. ročníků
k 1. 9. 2013

350

9

145

0

20

1

b) Mateřská škola Jindřichov
Kapacita
školy

Počet tříd
k 1. 9. 2012

60

2

Počet
zapsaných
dětí
52

Počet
přijatých
dětí
52

Počet tříd
k 1. 9. 2013

Počet
volných míst

2

8

Počet
zapsaných
dětí
13

Počet
přijatých
dětí
13

Počet tříd
k 1. 9. 2013

Počet
volných míst

1

0

c) Mateřská škola Vysoká
Kapacita
školy

Počet tříd
k 1. 9. 2012

15

1

V.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
a) Prospěch žáků na základní škole
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za 1 st.
6.
7.
8.
9.
Celkem na 2. st.

Počet
žáků
17
15
15
16
9
72
9
17
20
16
62

Prospělo
s vyznamenáním
17
14
13
14
6
64
4
6
8
2
20
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Prospělo
0
1
2
2
3
8
5
11
12
14
42

Neprospělo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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b) Rozmístění žáků 9. ročníku ZŠ
1. OSMNILETÁ GYMNÁZIA
0
2. ČTYŘLETÁ GYMNÁZIA, UČEBNÍ OBORY S MATURITOU, SOŠ
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, 3 Czirák Tomáš
Mertová Karolína
Opava, příspěvková organizace
Purkyňova 1654/12, Předměstí, 746 01 Opava 1
Skalíková Simona
Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace
Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál

1

Gergišák Marián

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,
příspěvková organizace
Opavská 499/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
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Janák Radek
Šrotíř František
Brišáková Dominika
Procházková Kristína
Richtrová Simona

Střední škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice,
příspěvková organizace
Moravská 2/964, 703 00 Ostrava - Vítkovice

1

Klembara Pavel

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková
organizace
tř. Osvobození 111/60, Nové Město, 735 06 Karviná

1

Šimek Alex

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola,
Opava, příspěvková organizace
Tyršova 867/34, Předměstí, 756 95 Opava1

Vergosová Michaela
1

3. TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY
Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk
Opavská 8, 785 01 Šternberk

2 Budínský Aleš
Chvístek Erik

Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice,
příspěvková organizace
Nemocniční 117/11, 793 95 Město Albrechtice

2 Dobiáš Michal
Závodný Dominik

4. ODBORNÉ UČILIŠTĚ
0

Celkový počet vycházejících žáků je 16, z toho 16 z 9. ročníku.
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c) Počet žáků se sníženou známkou z chování
Počet žáků
0
0

Procento
z celkového počtu žáků
0
0

Celkem hodin
3

Průměr na 1 žáka
0,002

Stupeň chování
2.
3.
d) Celkový počet neomluvených hodin
Počet žáků
2

VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Typ kurzu
Řízení školy, legislativa
Studium ke splnění KP dle § 2-5 V317
Průběžné vzdělávání (dále PV) Užití interaktivní tabule
PV – Sběr dat ze školní matriky
PV – Změny ŠVP od školního roku 2013/2014
PV – Dokumenty k tisku vysvědčení – vyhláška, změny
Školení BOZP
PV – Hygiena „Stravování ve školní jídelně“
PV – Autoevaluace v MŠ
PV- Metodická poradna pro vychovatelky ŠD
PV- Pohybem a hrou podněcujeme osobní vývoj dítěte
v MŠ a ŠD
PV- dle plánu DVPP

Počet zúčastněných
pedagogů
1
5
12
1
1+ 18
1
30
1
3
1
1
všichni PP

VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Akce organizované školou
Zapojení rodičů do života školy
Cíleně se zaměřujeme na spolupráci s rodiči se záměrem, aby co nejvíce rodičů sdílelo a
spoluprožívalo s dítětem jeho školní aktivity. Zapojujeme rodiče do dění ve škole, posilujeme
zejména neformální vztahy a neformální účast rodičů ve škole.
Chceme, aby žáci i rodiče věděli, že jejich příspěvek k rozvoji školy je pozitivně vnímán a
oceňován, že škola vítá návštěvy a nově příchozí.
Pro rodiče a děti jsme připravili tyto akce:
- slavnostní zahájení školního roku
- Prodejní burza vyřazeného vybavení školy;
8
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- Den otevřených dveří;
- Martinské rohlíčky - projekt v MŠ Jindřichov;
- Martinské vinšování- projekt MŠ;
- Vítání občánků- vystoupení dětí MŠ;
- Mikuláš ve školce;
- Rozsvěcení Vánočního stromu;
- Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše v Jindřichově;
- Vystoupení MŠ na Janovských vánočních trzích;
- Prodejní vánoční výstavka na Jindřichovských vánočních trzích;
- Vystoupení MŠ i ZŠ na Jindřichovských vánočních trzích;
- Masopustní veselení v MŠ Jindřichov;
- Masopustní karneval v MŠ Vysoká;
- Velikonoční dílny na malém stupni;
- Prodejní velikonoční výstavka výrobků žáků školy;
- Jarní besídka v MŠ;
- Vystoupení dětí MŠ na Jarmarku v Janově;
- Vystoupení dětí MŠ - „Radost a štěstí“;
- „Masopust na I. stupni a jablíčkový den“;
- „Rebelové ze Skřivánku“- vystoupení pěveckého sboru ZŠ na festivalu v Dívčím Hradě;
- Vystoupení dětí MŠ na festivalu v Dívčím Hradě;
- „Zasaď si svou kytičku před svoji školičku“;
- „Barevné dny“ ve škole- celoškolní akce;
- Sběr kaštanů;
- Sběr papíru září - červen; vybráno 5370,- Kč
- Veřejná sbírka CPK Chrpa; vybráno 1600,- Kč
- Veřejná Tříkrálová sbírka;
- Veřejná Šance; vybráno 2431,- Kč
- Květinkový den boje proti rakovině; vybráno 3461,- Kč;
- Sbírka na pomoc obětem povodní;
- Bleší trh.
Další naší prioritou je dopravní výchova, v této oblasti jsme uskutečnili tyto akce:
- Dopravní den na I. stupni;
- „Nejen vidět, ale i být viděn“- úprava nástěnky na hlavní budově školy;
- „Děti a bezpečnost na silnici“- dopravní odpoledne ve školní družině- spolupráce s Policií
ČR;
- „Svět očima dětí“- literární a výtvarná soutěž vyhlášená MVČR se zaměřením na Bezpečnou
cestu do školy a na výlet;
- Výlet MŠ za dopravním hřištěm do Krnova.
Kulturní a poznávací akce pro žáky naší školy:
- Slezské divadlo Opava- Sluha dvou pánů- 8. + 9. ročník;
- „Čerti z devítky“- program žáků 9. ročníku u příležitosti mikulášské nadílky pro celou
školu;
- Vánoční besídky a posezení ve škole, školce i školních kroužcích;
- Pečení brambor v MŠ;
- „Uspávání zahrady“- program MŠ;
- Divadelní představení v MŠ- „O princezně Rozmařilce“;
- Školní výlet do Štramberku- 1. – 3. Ročník;
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- Školní výlet žáků 8. ročníku Ostrava- Miniuni, expozice U6 ze světa techniky v areálu
Dolních Vítkovic;
- Školní výlet 4. + 5. ročníku- Ramzová;
- Deváťáci na školním výletě v ZOO Ostrava;
- 6. ročník na výletě- Flora Olomouc;
- hudební vystoupení skupiny MARBO;
- MŠ na výletě- rozhledna Cvilín, Dětské dopravní hřiště;
- Výlet prvního stupně do daňčí obory v Třemešné;
- Veselý karneval ke dni dětí v MŠ;
- kroužek „Nápadník“ na výletě v Relaxu ve Městě Albrechticích.
Školní projekty:
- „Hon na strašidla“;
- „Učíme se jinak“;
- Stavění a zdobení vánočního stromu před školou- zdobení, pečení perníčků, betlém,
výzdoba oken, adventní přípravy;
- Soutěž tříd vyhlášená paní ředitelkou- Citáty;
- „Duch třídy“- soutěž tříd na hlavní budově školy;
- Recitační soutěž školy;
- Návštěva MŠ v ZŠ;
- „Noc s Andersenem“- přenocování ve škole;
- „Den sv. Valentýna“;
- Pečení velikonočních perníčků;
- „Den dětí“
- „Svatojánská noc“ v MŠ Jindřichov, MŠ Vysoká;
- Drakiáda MŠ Vysoká.
Třídní projekty
- „Popis osoby / paní učitelky“- práce žáků 4. ročníku;
- „Loučení s podzimem“- projekt prvňáků;
- „Moje obec“- projekt ve 3. ročníku;
- „Čtenářský den“- projekt 2. ročníku;
- „Výlet do vesmíru s pátou třídou- přírodovědný projekt;
- „Probouzení zahrady“- projekt v MŠ;
- Předškoláci a školáci v knihovně;
- „Hokusy pokusy v prvouce ve 3. ročníku“;
- „Oceánské dno“- zeměpisný projekt žáků 6. ročníku;
- „Happy Easter“- projekt třeťáků;
- „Svlékejte kožíšek, babičko milá“- projekt dětí MŠ;
- „Lesní pedagogika“- projekt žáků 1. – 3. ročníku;
- „Národní parky a CHKO ČR“ v podání čtvrťáků- přírodovědný projekt;
- „Minuta pro Zemi“- ekologický projekt MŠ;
- „Super čtenář“- celoroční soutěž v rychlostním čtení- 4. ročník;
- „Co se děje ve 3. ročníku?“;
- Interaktivní výuka u žáků 4. a 5. ročníku- co dovede interaktivní tabule;
- „Jen tak si hrát a přitom něco vytvořit- projekt v MŠ Vysoká.
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Sportovní události
- Vánoční turnaj ve vybíjené- účast okolních škol;
- Florbal Cup;
- „Novoroční padesátka“- tradiční klání ve šplhu o tyči;
- „Novoroční střelba“- soutěž ve střelbě ze vzduchovky;
- Závody na sněhu- sportovní zápolení v MŠ;
- Zimní výcvikový kurz;
- Žákovská liga stolního tenisu Mikroregionu Krnovsko;
- Mc Donald’s Cup- okrskové a okresní kolo- účast žáků 1. – 5. ročníku na fotbalovém
turnaji;
- „Silák roku“- silový boj chlapců 8. a 9. ročníku;
- „Atletický začátek léta“- projekt 1. – 3. ročníku;
- Atletický turnaj MŠ ve Třemešné.
V různých časových intervalech se obměňuje výzdoba vestibulu hlavní budovy školy. Na
výzdobě se nejčastěji podílejí žáci 4. a 5. ročníku pod vedením Mgr. Hany Cilové; jmenujme
například: „Naše obec“, „Malí houbaři“, „Betlém“, velikonoční výzdoba školy, „Čápi“, „Jarní
panáčci“, „Oči“.
Besedy
- „Hasík“- beseda s hasiči HZS MS kraje;
- „Láska ano, děti ještě ne“- přednáška pro žáky 8. a 9. ročníku pod vedením MUDr. Petra
Kováře;
- „Prevence nežádoucího chování žáků“- beseda žáků 8. a 9. ročníku s Policií ČR;
- „Zábavní pyrotechnika“- beseda Policie ČR s žáky 4. a 5. ročníku;
- „Děti a bezpečnost na silnici“- beseda Policie ČR s dětmi ve školní družině.
Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou
V současnosti nemáme.

Účast na olympiádách a soutěžích
Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2012/2013
Umístění v okresním (nebo
oblastním) kole

Název soutěže
Matematická soutěž „Klokan“

účast

Dějepisná soutěž

účast

Olympiáda v českém jazyce

školní kolo

Ekologická soutěž

účast

Výtvarná a literární soutěž „Svět očima dětí“

účast
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Matematická soutěž „Pythagoriáda“

školní kolo

Recitační soutěž
Olympiáda v AJ

školní kolo
okresní kolo- účast
okresní kolo- účast

Olympiáda v NJ

okresní kolo- 3. místo

Florbal Cup

3. místo

Mc Donald’s Cup

okrskové kolo- 3. místo mladší žáci
4. místo starší žáci
okresní kolo- 6. místo mladší žáci
3. místo

Žákovská liga stolního tenisu Mikroregionu Krnovsko

Na základě pokynu České školní inspekce proběhla druhá celoplošná generální zkouška
testování žáků 5. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií NIQES.
V letošním školním roce proběhlo také rodiči hrazené testování. Za poplatek byli přihlášení
žáci 4. a 5. ročníku testováni na čtenářské dovednosti a žáci 6. až 9. ročníku byli testováni
v okruhu klíčových dovedností.
Žákyně 6. ročníku Pavlína Doláková získala ocenění za nejlepší výsledek
v Moravskoslezském kraji v testování klíčových kompetencí 6. ročníků základních škol a
víceletých gymnázií.
Žák 9. ročníku Tomáš Czirák získal ocenění za nejlepší výsledek v Moravskoslezském kraji
v testování klíčových kompetencí 9. ročníků základních škol a víceletých gymnázií.
Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu:

Mimorozpočtové
zdroje
Evrop.státní fondy
Mirkoregion
Krnovsko
TJ Slezan
Jindřichov.
Partnerská obec
Rakousko
LogiCall Česká
republika, s.r.o.
Krnov
Silnice CZ, s.r.o.
Krnov
Lavos-CZ, s.r.o.
Třemešná

Název projektu

Finanční prostředky
v Kč
celkem

využité

Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
Sportovní turnaj

432638,80
3500

3500

Sponzorský neúčelový dar

2900

2900

Sponzorský neúčelový dar

7299

5494

Sponzorský dar - zakoupení dárku pro MŠ
Jindřichov

3000

0

Sponzorský dar – zakoupení zatemnění školy

5000

5000

Sponzorský dar – vybavení školy pro žáky

4000

0
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Nikos Sidopulos
Krnov
GASTRO
POTRAVINY
s.r.o. Louny
Zaměstnanci ZŠ a
MŠ Jindřichov
Petr Barvík –
BALICHO
Jindřichov
Mražené potraviny
EVEREST s.r.o.
Jeseník

Sponzorský dar – zakoupení zatemnění třídy

2000

2000

Sponzorský dar – vybavení školy pro žáky

3000

0

Sponzorský dar – zakoupení vánočního
osvětlení
Sponzorský dar – vybavení školy pro žáky

7440

0

1000

0

Sponzorský dar – vybavení školy pro žáky

5000

0

Výroční zpráva o poskytování informací- školní rok 2012/2013
Ve školním roce 2012/2013 byly podány 2 žádosti o vystavení stejnopisu vysvědčení:
Dne 8. 2. 2013 doklad číslo 11 (80,- Kč);
Dne 20. 8. 2013 doklad číslo 97 (80,- Kč).
Ve školním roce 2012/2013 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
Ve školním roce 2012/2013 nebyly provedeny žádné z činností, jak jsou uvedeny v odstavci
c) až f) § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
V Jindřichově dne 26. 8. 2013

Modernizace vybavení školy
V letošním školním roce se podařilo získat finanční prostředky na modernizaci vybavení
školy. Jedním z důležitých úkolů bylo zajistit zatemnění oken ve třídách na hlavní budově
školy. Proto bylo ve třídách nainstalováno zatemnění oken ve formě žaluzií.
Mimo jiné byly do každé kmenové třídy nainstalovány nové data projektory, které mají
usnadnit a zároveň zpestřit výuku nejen žákům, ale i učitelům. K tomuto účelu mají také
posloužit notebooky, které obdrželi jednotliví učitelé.
V období hlavních prázdnin byla započata rozsáhlá rekonstrukce interiéru hlavní budovy
školy a budovy mateřské školy.
Rekonstrukce hlavní budovy byla zaměřena především na prostory šaten, kde bylo
obnoveno, vyměněno a natřeno pletivo, opraveny a natřeny lavičky a držáky na oblečení
a samozřejmě v neposlední řadě vymalováno. Další fáze rekonstrukce se týkala malby
prostor hlavní budovy školy. Také chodby, třídy, nábytek a doplňky dostaly „nový kabát“.
Vše je sladěno v zeleno oranžové kombinaci. Vzhledem ke zvýšenému počtu žáků ve
třídách došlo také k dovybavení učeben výpočetní techniky. V měsíci září budou ještě
dovybaveny nejméně dvě třídy novými školními lavicemi.
Mateřská škola se dočkala vymalování všech prostor, byla dokončena výzdoba oddělení
a plánuje se zateplení budovy. Byly zřízeny nové hygienické prostory. Tělocvična a sklad
nářadí. Byly provedeny nátěry zahradních prvků a oplocení po rekonstrukci.
Ve ŠD byl nátěrem obnoven nábytek a provedena instalace dvou PC pro žáky.
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Zahrada mateřské školy ve Vysoké se také dočkala nového vybavení v podobě dřevěných
průlezek.

VIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
a) inspekční činnost provedena ČŠI 4. – 7. února 2013
Závěrečné hodnocení
Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál poskytuje vzdělávání v souladu se
zápisem do rejstříku škol a školských zařízení.
Škola věnuje problematice SPJ a ochraně práv a svobod žáka potřebnou pozornost. Sociální
kompetence jsou rozvíjeny. Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a opatření v oblasti
ochrany žáků před sociálně patologickými jevy jsou součástí školního řádu.
Vybavení prostředky ICT odpovídá velikosti a potřebám školy (1. stupeň ZŠ), je podporován
rozvoj informační gramotnosti žáků nejen ve výuce, ale i v mimoškolních aktivitách.
Kamerový systém se záznamovým zařízením škola nemá.
Činnost školy v posuzované oblasti je hodnocena jako nadprůměrná, stav nevyžaduje zásadní
změny.
Je nutné zvýšit kvalifikovanost pedagogického sboru.
Je nutné provést změnu odjezdů autobusů přepravující děti Vysoká, Bartultovice. Bude
upraveno k 1. 10. 2013.

b) kontrola provedena odborem kontroly MMO (IPB):
Byla projednána stížnost Mgr. Marie Kmínkové, zápis založen ve spisu Mgr.
Marie Kmínkové.
c) kontrola provedena KÚ MSK:
byla dána nápravná opatření:
5.3.1. k porušení rozpočtové kázně – a školy vrátila 7. 554,- Kč, které organizace
neoprávněně přijala (statistické výkazy předešlého vedení školy).
5.3.2. byly zapracovány změny ve statistice MŠ
5.3.3. byl u všech zaměstnanců proveden přepočet započitatelné praxe a vyjádření
k bývalým zaměstnancům.
d) další kontroly (např. BOZP apod.)
Kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě:
 Kontrola za dne 23. 10. 2012: bez závad
 Kontrola ze dne 18. 4. 2013: bez závad
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IX. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012
a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu
Finanční prostředky za IČ
Poskytnuté
Použité
Vratky
dotací
k 31. 12. 2012
k 31. 12. 2012
celkem
9 825 000
9 825 000
0
Poskytnuté NIV dotace na přímé
náklady na vzdělávání
a) Závazné ukazatele, z toho:
7 213 000
7 213 000
0
mzdové prostředky celkem
7 213 000
7 213 000
0
Platy
0
0
0
OPPP
b) Orientační ukazatele, z toho:
2 451 000
2 451 000
0
Odvody na pojistné
72
000
72
000
0
Odvody na FKSP
ONIV

89 000

(škola použije tabulku

89 000

0

zpracovanou pro závěrečný účet města = List č. 1)

b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele
Doložit přílohy:
List č. 2 náklady, List č. 3 výnosy, List č. 4 hospodaření
organizace s fondy zřizovatele)

Hospodaření školy s finančními prostředky
zřizovatele

List č. 2

Náklady v roce 2012 (v tis. Kč, na dvě des. místa)
Hlavní činnost
Účet - položky

501 Spotřeba materiálů

Plán 2012

Navýšení
rozpočru
2012

Cekem
rozpočet
2012

Doplňková činnost

Rozdíl
Skutečnost
mezi
k 31. 12. skutečností
2012
a
(závěrka) rozpočtem
celkem

Plán 2012

Skutečnost
k 31. 12.
2012
(závěrka)

155

155

1092,22

-937,22

429,65

0

0

837,67

-837,67

404,34

0

0

7,24

-7,24

0

10

4

87,15

-77,15

0

0

0

2,05

-2,05

0

- tiskoviny, časopisy

10

10

7,59

2,41

0

- čistící prostředky

50

50

42,60

7,4

13,94

- drobný dlouh. hmot. majetek

10

10

9,16

0,84

0

- ochranné pomůcky

20

20

22,49

-2,49

0

- údržbářský materiál

10

10

8,18

1,82

0

- kancelářské potřeby

30

30

49,0

-19,00

11,37

v tom - potarviny
- pitný režim
- materiál pro výuku
- knihy, učební pomůcky

- spotřeba materiálů ostatní
502 Spotřeba energie
v tom - spotřeba vody

15
1250

200

19,09

-4,09

0

1408,97

41,03

101,40

50

36,25

13,75

1,84

- spotřeba plynu

900 150

1050

947,27

102,73

44,10

- spotřeba el. energie

300 50

300

425,45

-75,45

55,46

100

100

96,34

3,66

0

10

10

10,33

-0,33

0

269,94

410,23

-140,29

2,94

511 Opravy a udržování (drobné)
512 Cestovné
518 Ostatní služby

50

15
1450

250

19,94
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v tom - služby poštovní

10

10

14,25

-4,25

0

- služby telekom. a radiokom.

80

80

80,73

-0,73

1,84

- konzult.,poradens. a právní

50

50

55,96

-5,96

0

- školení a vzdělávání

5

5

0,9

4,1

0

- nákup služeb (praní, doprava)

5

5

0,93

4,07

0

50

50

56,63

-6,63

0

- plavání - provozní náklady

0

0

70,07

-70,07

0

- revize, odborné prohlídky

30

30

42,22

-12,22

0

- ostatní nákupy j.n.

20 19,94

39,94

88,54

-48,60

1,10

- program. vybav.(drob.dl. nehm.)

521 Mzdové náklady (platy, OPPP)

0

0

15,76

-15,76

120,07

v tom - platy, OPPP

0

0

15,76

-15,76

120,07

524 Zákonné soc. pojištění (zdrav.,soc.)

0

0

5,36

-5,36

40,82

525 Náklady na pojištění (zákonné pojiš.)

0

0

0,27

-0,27

0

527 Zák. sociál. náklady (příděl do FKSP)

0

0

0,15

-0,15

1,20

542 Ostatní pokuty a penále

0

0

0,28

-0,28

0

50,10
4,10

50,10
4,10

49,03
4,18

1,07
-0,08

0

- pojištění (majetku, úraz.)

46

46

44,85

1,15

0

Odpisy dlouhodobého majetku

34,90

34,90

34,90

0

0

Náklady celkem

1850 2019,94 2069,94

3123,84

1053,90

696,09

549 – Jiné ostatní náklady
v tom - bankovní poplatky
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List č. 3

Výnosy v roce 2012 (v tis. Kč, na dvě des. místa)
Hlavní činnost

Výnosy v roce 2012
Příjmy ze školného
Příjmy ze stravného
Úroky
Použití rezervního fondu do výnosů
Použití investičního fondu do výnosu
Použití fondu odměn do výnosu
Ostatní příjmy

Výnosy celkem

Doplňková činnost

Skutečnost
k 31. 12.
2012

Rozdíl
mezi
skutečností
a plánem

74,67
864,16
0,13
0
0
0
120,64

74,67
864,16
0,13
0
0
0
120,64

0
0
0
0
0
0
0

1059,60

1059,60

0

Plán 2012

Hlavní činnost

NÁKLADY CELKEM

Celkem
rozpočet

2069,94

Skutečnost
k 31. 12.
2012

3123,84

náklady) hlavní činnost =
příspěvek na provoz doplňková
činnost = zisk

Výnosyplán,
nákladyrozpočet

1059,60

Skutečnost
k 31. 12.
2012

1053,90

Upravený hospodářský výsledek
v Kč, na
Hospodářský výsledek
2 des.
místa

16

722,99

722,99

Doplňková činnost
Rozdíl

1053,90

Hlavní činnost

ROZDÍL (výnosy minus

Plán 2012

Rozdíl
Skutečnost
mezi
k 31. 12.
skutečností
2012
a plánem

Plán 2007

Skutečnost
k 31. 12.
2012

696,09

696,09

Rozdíl

0,00

Doplňková činnost

Rozdíl

5,7

Plán 2012

Skutečnost
k 31. 12.
2012

722,99

696,09

Rozdíl

26,90
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- z hlavní činnosti
- z doplňkové činnosti
Celkem k 31. 12. 2007 před zdaněním
Předpokládané zdanění celkem
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,)

Upravený hosp. výsledek (zisk+,
ztráta-)

5698,57
26904,62
32603,19
0,00
32603,19
0,00
32603,19
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List č. 4

Návrh organizace na rozdělení zlepšeného hospodářského
výsledku za rok 2012
Kč

Ukazatel

32603,19
5698,57

Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-)
- z hlavní činnosti
- z doplňkové činnosti

26904,62

Neuhrazená ztráta z minulých let (-)

0

Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku+, ztrátě-) z hlavní činnosti:
(Návrh na krytí ztráty z hospodaření celkem)

Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2012 za IČ
Kč, počet

Ukazatel
Příspěvek na provoz od zřizovatele na rok 2007 (bez LV)

2069940

průměr žáků (dětí) v kal. roce 2012

211

Průměr provozních prostředků na jednoho žáka (dítě)

9810,14

Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa)
Návrh na
příděl ze
ZHV
2012

Návrh na
převod v
roce 2013

Současný
aktuální
stav (2013)

25903,38 166603,19

16603,19x

42506,5725

Stav
k 31. 12.
2012

Ukazatel
Rezervní fond
Fond odměn

0,00

Investiční fond

153467,00
X

Převod z rezervního do investičního fondu

16000,00
X

16000,00x

16000,00

x

153467,00
X

X

c) Péče o spravovaný majetek

Oprava a údržba spravovaného majetku MŠ

Částka celkem

Oprava výtahu

3576,00

Oprava vodovodu

21564,00
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Opava kanalizace

5202,00

Oprava brány

1296,00

Opravy MŠ celkem

31638,00

Oprava a údržba spravovaného majetku ZŠ

Částka celkem

Oprava - klimatizace

4416,00

Oprava podlahy

9424,80

Oprava plynového kotle

27757,20

Oprava vodoinstalace

6168,00

Opravy ZŠ celkem

47766,00

X.

Investiční akce spravovaného majetku z vlastních
zdrojů
Za rok 2012

Částka celkem

Investiční akce spravovaného majetku ze zdrojů
odboru investic MMO
Za rok 2012

Částka celkem

0

0

Zpráva o činnosti školní družiny

Školní družina je školské zařízení Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál.
Pro svou činnost užívá jednu velmi prostornou hernu, jednu učebnu pro přípravu žáků na
výuku. Dále pro svou činnost ve směru sportovního vyžití užívá tělocvičnu školy, zahradu
mateřské školy a multifunkční hřiště. K dispozici je učebna I. stupně s interaktivní tabulí
a školní knihovna.
Přihlášené děti:
Naši školní družinu v tomto školním roce navštěvovalo 55 žáků. Máme dvě oddělení. První
oddělení navštěvovala první a druhá třída počtem 28 dětí. Druhé oddělení navštěvují děti třetí
a čtvrté třídy počtem 27.
Materiální vybavení školní družiny:
Materiální vybavení školní družiny bylo v tomto roce po stránce vybavení dosti zastaralé.
V letošním roce byly zakoupeny různé pomůcky a prostředky sloužící nejen ke kulturnímu
18
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vyžití, ale i k odpočinku dětí. Ze sběru kaštanů a papíru byla školní družina dovybavena
společenskými hrami. Byl dán do opravy gauč a děti si s paní vychovatelkou natřely stoličky.
Personální zajištění a činnost ŠD:
Činnost školní družiny je zajišťována kvalifikovanými vychovatelkami, které se dle potřeby
dokáží navzájem doplnit ve svých specializacích. Zájmové vzdělání ve školní družině
naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem.
Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí, které vybavují žáky
dovednostmi činnostně zaměřenými a prakticky využitelnými. Uskutečňujeme zájmové
vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, formou odpočinku a
relaxace. Podporujeme a respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků. Nabízíme
dětem podnětné činnosti, zajímavé a obsahově bohaté, potřebné zázemí, klid a bezpečí.
Vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k druhým lidem, jejich kulturním a duchovním
hodnotám. Vychováváme děti k samostatnému využívání volného času a vybavujeme žáky
náměty pro naplňování jejich volného času. V průběhu školního roku organizujeme pro děti
akce, exkurze a soutěže. Během všech činností prováděných ve školní družině dbáme o
dodržování hygienických předpisů a zásad bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY:
Vychovatelky pracovaly podle týdenní skladby zaměstnání, týdenního plánu a celoročního
plánu školní družiny. V odpočinkových a rekreačních činnostech se objevovaly činnosti,
zaměřené na ekologickou výchovu. Hlavně vycházky do přírody, poznávání okolí školy a
okolí svého bydliště. Zde se děti seznamovaly s krásou a proměnou přírody během celého
roku. Nezapomínaly jsme také na ochranu přírody, např. vysvětlením základních
ekologických principů a koloběhu látek v přírodě. Součástí byly vycházky po vesnici. Děti
poznávaly některé důležité stavby a budovy, byly seznamovány s jejich historií. Dětem bylo
umožněno v době odpočinkové činnosti nahlédnout a seznámit se s dětskou literaturou a
časopisy, které jsou ve školní knihovně. Menší děti si oblíbily hlavně obrázky našich
ilustrátorů.
V zájmové činnosti jsme u dětí rozvíjely hlavně jejich schopnosti a dovednosti. Při pobytu
venku byl kladen důraz na rychlost, obratnost, sílu – při závodech, soutěžích a míčových
hrách. Vedly jsme děti k tomu, aby uměly nejen vyhrávat, ale bez slz i prohrávat. Šikovnější
děti pomáhaly pomalejším. Využívaly jsme také tělocvičnu a hřiště naší školy. V době
nepříznivého počasí jsme pracovaly s dětmi v herně. Ve výtvarné výchově se děti snažily na
výkresech zachytit své osobní zážitky z vycházek, četby či vyprávění, své vlastní prožitky
z domova a okolí. V hudební výchově se rozvíjela hudební stránka osobnosti. Hlavním cílem
této činnosti bylo děti naučit nové lidové, umělé či moderní písničky, mít radost z každého
nového popěvku či rytmu. Některé písně byly spojovány s jednoduchým pohybem či
tanečkem. Nejvíce se děti projeví při pracovní výchově a tvořivých hrách. Zde se rozvíjí
jejich tvořivost, fantazie a zručnost. Děti pracovaly se stavebnicemi, přírodním materiálem,
který si nasbíraly během vycházek. K výrobě byl použit také netradiční materiál – látky,
kartony, barevné tapety. Každý chtěl ukázat, co dovede vyrobit, postavit, sestrojit. Při
zájmových činnostech jsme používaly také magnetofon, gramofon, video. I mluvené slovo
patří a přispívá k rozvoji, rozšiřování slovní zásoby.
Během měsíce září a října děti sbíraly kaštany a byla vyhlášena soutěž Kaštanobraní,
opékaly brambory a hledaly v přírodě poklad. Poté jsme navštívili muzeum v Janově.
V předvánočním období byla uspořádána vánoční besídka ve ŠD. V prosinci vyráběly dárky
pro své nejbližší, vystupovaly na adventním koncertě v místním kostele. V lednu jsme
vyráběli dárečky pro předškoláky. V zimním období jsme s dětmi navštívili místní knihovnu a
soutěžili jsme v bobování. Během školního roku jsme soutěžili ve sběru papíru. Část peněz
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byla použita na dovybavení školní družiny. V květnu jsme navštívili místní jízdárnu koní a
uskutečnili koloběžkový výlet ke Svinnému potoku s opékáním. Na závěr roku byl připraven
výlet na kolech do Petrovic, spojený s opékáním buřtů. Svatojánská noc s hledáním pokladu a
spaním ve školní družině proběhla na konci června. Tyto akce chceme rozšiřovat i v příštím
školním roce.

XI. Zpráva o činnosti MŠ
Základní údaje o škole.
Název školy
Pracoviště
Vedoucí učitelka MŠ
Druh a typ MŠ

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál
Mateřská škola, Jindřichov 506
Dáša Součková
Celodenní MŠ – 2 třídy, kapacita 60 dětí

Charakteristika školy:
Školní rok byl zahájen 1. 9. 2012 ve dvou třídách. Provoz mateřské školy byl od 6.15 do
15.45 hodin. V mateřské škole pracovaly tři pedagogické pracovnice + jedna provozní
pracovnice.
1. třída: nejmladší a střední věková skupina dětí - 26 dětí
2. třída: střední a nejstarší věková skupina dětí - 26 dětí
Koncepce mateřské školy:
Poskytovat dětem pomoc při přechodu z intimní skupiny rodiny do širší společnosti, vytvářet
bohaté sociální vazby mezi dětmi, učit děti komunikovat, naslouchat, projevovat vlastní
názory, učit děti toleranci, vážit si vlastního zdraví, usilovat o osobnostní vývoj dítěte a
zlepšovat cíleně jejich zdatnost, zaměřovat pozornost a nejstarší věkovou skupinu – příprava
na ZŠ dle ŠVP mateřské školy.
Pedagogické pracovnice pracovaly na základě školního vzdělávacího programu
„Rok se sluníčkem“, který byl osnovou pro třídní vzdělávací plány – v každé třídě byl
zpracováván dle věkových zvláštností dětí.
Název školy
Pracoviště
Druh a typ školy
Charakteristika školy:

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál
Mateřská školy Vysoká 81
Celodenní MŠ- 1 oddělení, kapacita 13 dětí

Školní rok byl zahájen 1. 9. 2012 v jedné třídě. Provoz mateřské školy byl od 6.30 do 15.00
hodin. V mateřské škole pracovala jedna pedagogická pracovnice + jedna provozní
pracovnice.
1. třída: nejmladší a střední věková skupina dětí - 13 dětí
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Koncepce mateřské školy:
Poskytovat dětem pomoc při přechodu z intimní skupiny rodiny do širší společnosti, vytvářet
bohaté sociální vazby mezi dětmi, učit děti komunikovat, naslouchat, projevovat vlastní
názory, učit děti toleranci, vážit si vlastního zdraví, usilovat o osobnostní vývoj dítěte a
zlepšovat cíleně jejich zdatnost, zaměřovat pozornost a nejstarší věkovou skupinu – příprava
na ZŠ,
Pedagogické pracovnice pracovaly na základě školního vzdělávacího programu
„Kouzelné střípky“, který byl osnovou pro třídní vzdělávací plán – byl zpracován dle
věkových zvláštností dětí. Na základě doporučení ČŠI byl ŠVVP na obou mateřských školách
sjednocen a od března 2013 pracovala p. učitelka s programem Rok se sluníčkem.
Analýza školního roku
V září 2012 bylo do mateřské školy ve třídě U duhy a U sluníčka zapsáno celkem 52 dětí, ve
smíšené třídě u Dráčka v MŠ Vysoká 13 dětí. V souladu s ŠVP pracovaly všechny
pedagogické pracovnice a vytvářely vlastní třídní programy, kde zohledňovaly věk skupiny a
celkové zaměření třídy. U nejmladších dětí se učitelky zaměřovaly především na adaptaci,
rozvoj samostatnosti a sebeobsluhy, všímaly si vztahů mezi dětmi a podporovaly nová
přátelství, věnovaly se zjišťování stavu řeči a ve spolupráci s rodiči a logopedkou pomáhaly
s nápravou vad.
U dětí starší věkové skupiny se učitelky snažily naplňovat klíčové kompetence tak, aby dětem
usnadnily přechod do základní školy a byly na ni dobře připravené. S jednotlivými tématy
učitelky pracovaly podle zájmu dětí. Pro dítě s odloženou školní docházkou byl vytvořen
individuální plán, podle kterého postupovaly všechny pedagogické pracovnice.
V průběhu školního roku měly děti možnost navštěvovat hudební, výtvarný a jazykový
kroužek. Společně jsme se zapojili do projektu Medvídek Nivea a Minuta pro Zemi, rodiče
byli informováni prostřednictvím webových stránek o všech aktivitách, k nimž také patřilo
sbírání kaštanů, papíru, aj.
V rámci spolupráce se základní školou probíhaly společné akce pro děti a rodiče, docházelo
ke vzájemným návštěvám, děti ZŠ byly zvány na divadelní představení souboru Smíšek,
společně jsme navštívili místní knihovnu.
Na veřejnosti se děti prezentovaly řadou vystoupení - Martinské vinšování, Advent v Janově
i Jindřichově, obecní trhy, rozsvěcení vánočního stromu, tradicí se stala návštěva a program
pro obyvatele DPS, se kterými vítáme jaro a pálíme Mořenu. Úspěch se svým programem
jsme sklidili na dalším ročníku mezinárodního festivalu Děti sjednocené Evropy.
Podobně zajišťovala mateřská škola ve Vysoké kulturní programy a spolupráci s obcí.
Na obou školách probíhaly aktivity podle daného plánu, rodiče se podle možností účastnili a
podíleli na přípravách – Svatojánská noc, Jablíčkobraní, Pečení rohlíčků, podíleli se na
opravách hraček a drobnými sponzorskými dary (hračky). Firma Logicall přispěla na nákup
hraček. V závěru školního roku proběhlo za přítomnosti ředitelky školy, rodičů a představitelů
obce důstojné rozloučení s dětmi, které nastupují do základní školy.
Další vzdělávání pedagogických pracovnic
Podle svého zaměření se pedagogické pracovnice účastnily jazykového a hudebně
pohybového vzdělávání.
Angličtina hrou
Hrajeme si a zpíváme s pohádkou.
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Výsledky inspekcí provedených ČŠI
V mateřské škole byla provedena kontrola ČŠI ve dnech 5. – 7. února 2013. S jejími závěry
byli seznámeni všichni pracovníci školy a zřizovatel.
Docházka dětí za školní rok 2012 - 2013
Celkově zapsané děti:
Průměrná docházka:

50
37,8

Výroční zprávu MŠ zpracovala vedoucí učitelka MŠ: Dáša Součková

V Jindřichově dne: 13. 11. 2013

………………………………….
Mgr. Zlata Steuerová
ředitelka školy
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