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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: 554641746, 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 

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  ŠVP ZV Radost z poznání, datum vydání 01. 09. 2007 

    Základní škola č.j. j. 16 847/96-2 

školní rok 2010/11  ŠVP ZV Radost z poznání, datum vydání 01. 09. 2007 

školní rok 2011/12  ŠVP ZV Radost z poznání, datum vydání 01. 09. 2007 

školní rok 2011/12  ŠVP ZV Radost z poznání, datum vydání 01. 09. 2007 

školní rok 2012/13  ŠVP ZV Radost z poznání, datum vydání 01. 09. 2007 

školní rok 2013/14  ŠVP ZV Radost z poznání, datum vydání 01. 09. 2007 

    Základní škola č.j.:604/2013/MS/ST 

 

g) Školní vzdělávací program s využitím 

Jiné:  ŠVP PV Kolik je na zemi cest  ano (MŠ Vysoká) 

 ŠVP PV Kolik je na zemi cest  ano (MŠ Jindřichov) 

    Mateřská škola č.j.:605/2013/MS/ST 

 

h) Školní vzdělávací program školní družiny 

 jiné: ŠVP ŠD Barevné korálky 

 

ch) 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:   p. Olga Avramidu  

Ing. Iva Belešová 

p. Zdeňka Profantová 

Zástupci školy:  Lucie Pšenicová, DiS. 

    Blanka Foretková 

Miriam Sklenaříková 

Zástupci rodičů:  p. Martina Hanzelková 

p. Petra Pavlíčková 

    p. Eva Matušková 

Předsedkyní byla zvolena: p. Eva Matušková 

 

 

 

II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 
 

Základní vzdělávání Školní vzdělávací program: 

Radost z poznání 

 

Předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program:   

Kolik je na zemi cest 
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III. Přehled pracovníků školy 
 

Pracovníci školy Počet fyzických osob Přepočtený 

evidenční počet 

 

Pedagogičtí zaměstnanci 19 18.072 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

 

z toho zaměstnanci výdejny stravy 

11 9.15 

6 4.35 

(škola vyplní podle čtvrtletního výkazu P1-04 k 30. 6. 2014) 

 

Charakteristika pedagogického sboru 

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, statutární zástupkyně ředitelky školy a dalších 11 učitelů 

včetně výchovné poradkyně, která se zaměřuje na výchovné problémy, a zejména na 

poradenství spojené s volbou povolání, preventistky patologických jevů a 2 vychovatelek 

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. Všichni třídní učitelé spravují www 

stránky své třídy. Za stránky školy odpovídá ředitelka. 
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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. 2013 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Z toho počet žáků 

nepatřících do 

spádového obvodu 

školy 

Počet 

přijatých 

žáků 

Počet 

1. ročníků 

k 1. 9. 2014 

350 9 142 0 20 1 

 

b) Mateřská škola Jindřichov 

 

Kapacita 

školy 

Počet tříd 

k 1. 9. 2013 

Počet 

zapsaných 

dětí 

Počet 

přijatých 

dětí 

Počet tříd 

k 1. 9. 2014 

Počet 

volných míst 

113 2 42 42 2 6 

 

c)   Mateřská škola Vysoká 

 

Kapacita 

školy 

Počet tříd 

k 1. 9. 2012 

Počet 

zapsaných 

dětí 

Počet 

přijatých 

dětí 

Počet tříd 

k 1. 9. 2014 

Počet 

volných míst 

0 1 15 15 1 0 

 

 

V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
a) Prospěch žáků na základní škole 

 

Ročník 

Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 20 20 0 0 

2. 16 16 0 0 

3. 13 12 1 0 

4. 17 13 4 0 

5. 17 15 2 0 

Celkem za 1 st. 83 76 7 0 

6. 9 5 4 0 

7. 8 4 3 0 

8. 18 6 12 0 

9. 19 7 12 0 

Celkem na 2. st. 54 22 31 1 

 

 

 



Základní charakteristika školy 

 

 7 

b) Rozmístění žáků 9. ročníku ZŠ 

 

1. OSMNILETÁ GYMNÁZIA 

 0  

2. ČTYŘLETÁ GYMNÁZIA, UČEBNÍ OBORY S MATURITOU,  SOŠ 

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, 

Krnov, příspěvková organizace 

Opavská 499/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1 

 

Střední škola polygrafická, Olomouc 

Střední novosadská 87/53, 779 00 Olomouc 

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, 

Bruntál, příspěvková organizace 

Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál 

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, 

Opava, příspěvková organizace 

Tyršova 867/34, Předměstí, 746 95 Opava 1 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, 

Krnov, příspěvková organizace 

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

Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 

Jurikova 288, 753 01 Hranice 

Střední škola prof. Zdeňka Matějíčka, Ostrava-Poruba, 

17. listopadu 1123, příspěvková organizace 

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

Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, 

příspěvková organizace 

Dvořákovy sady 176/2, Město, 746 01 Opava 1 

4 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

Adámek Martin 

Dudík Marek 

Řezníček Vladimír 

Zavadil Lukáš 

Franchaková Nadiya   

 

Hanzelka Filip 

 

 

Magálová Patricie 

 

 

Chvístková Karin 

 

 

Kmínková Michaela 

 

Páleníková Nikola 

 

 

Romanidu Eleni 

Smolíková Klára 

 

3. TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY 

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, 

Krnov, příspěvková organizace 

Opavská 499/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1 

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná 

škola, Opava, příspěvková organizace 

Purkyňova 1654/12, Předměstí, 746 01 Opava 1 

Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, 

příspěvková organizace 

Nemocniční 117/11, 793 95 Město Albrechtice 

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, 

Opava, příspěvková organizace 

Tyršova 867/34, Předměstí, 746 95 Opava 1 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 

zemědělské Horní Heřmanice 

Horní Heřmanice 47, 790 57 Bernartice 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

Čech David 

 

 

Gergišák František 

 

 

Citnár Jakub 

Merta Petr 

 

Horkelová Karin 

Stařinská Kristýna 

 

Kostková Anna 

 

4. ODBORNÉ UČILIŠTĚ 

 0  

 

Celkový počet vycházejících žáků je 19, z toho 19 z 9. ročníku. 

 

c) Počet žáků se sníženou známkou z chování 
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Stupeň chování Počet žáků 

Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 2 1,42 

3. 0 0 

 

d) Celkový počet neomluvených hodin 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

1 21 0,067 

 

Školní knihovna ve školním roce 2013/2014 

V letošním školním roce se naše škola zaměřila na rozvoj čtenářské gramotnosti. Třídní 

učitelé a vyučující českého jazyka navštěvovali knihovnu s celými třídami a společně si 

vybírali knihy k individuální i společné četbě. Všechny přečtené tituly pak byly zaznamenány 

do žákovských čtenářských deníků. Knihovna byla také využívána k nácviku čtení, k 

praktickému tréninku vyhledávání informací v encyklopediích a jejich záznamu do referátů a 

skupinových prací. 

V tomto školním roce školní knihovna evidovala 131 čtenářů z řad žáků a 4 čtenáře z řad 

pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy. Čtenáři přišli celkem 394 krát a vypůjčili si 

celkem 586 knih. Převažovaly knihy krásné literatury – 498 titulů, z řady naučných knih si 

čtenáři vypůjčili 88 knih. 56 knih obohatilo příruční knihovnu na paní učitelky, která vyučuje 

český jazyk. 

 

Přehled návštěv jednotlivých ročníků ve školní knihovně 

 

ROČNÍK 1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ 

1. ročník   7. 5. 2014 14. 5. 2014 

2. ročník 14. 10. 2013 2. 12. 2013 23. 3. 2014 30. 4. 2014 

3. ročník 11. 11. 2013 20. 1. 2014 17. 2. 2014 15. 5. 2014 

4. ročník 4. 10. 2013 23. 1. 2014 25. 4. 2014 23. 5. 2014 

5. ročník 10. 10. 2013 21. 1. 2014 11. 4. 2014 27. 5. 2014 

6. ročník 8. 10. 2013 22. 1. 2014 14. 4. 2014 27. 5. 2014 

7. ročník 17. 10. 2013 22. 1. 2014 21. 2. 2014 14. 4. 2014 

8. ročník 9. 10. 2013 24. 1. 2014 26. 3. 2014 28. 5. 2014 

9. ročník 25. 10. 2013 23. 1. 2014 15. 4. 2014 26. 5. 2014 

Ve školním roce 2013/2014 byl knižní fond školní knihovny obohacen o 31 knih, všechny 

jsme obdrželi zcela zdarma. Ze spolupráce s nakladatelstvím Mladá Fronta, u kterého si děti 

objednávají knihy, k nám totiž proudí knihy zdarma jako prémie určené přímo pro školní 

knihovny. Celkem je tedy v knižním fondu školní knihovny 2861 titulů. 
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VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a 

technických pracovníků školy 
 

Typ kurzu 

Počet zúčastněných 

pedagogů 

Řízení školy, legislativa  1 

Studium ke splnění KP dle § 2-5 V317 5 

Technologie zítřka v dnešní škole 1 

Proč a jak s dětmi bádat 2 

Informatika pro první stupeň 1 

Průběžné vzdělávání (dále PV) Užití interaktivní tabule 12 

Interaktivní experimentální workshop 1 

Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech 1 

Pedagog BODY AND MIND 2 

PV – Sběr dat ze školní matriky 1 

PV – Změny ŠVP od školního roku 2013/2014 1+ 18 

PV – Dokumenty k tisku vysvědčení – vyhláška, změny 2 

Školení BOZP 30 

PV – Hygiena „Stravování ve školní jídelně“ 2 

PV – Autoevaluace v MŠ 4 

PV- Metodická poradna pro vychovatelky ŠD 1 

PV- Pohybem a hrou podněcujeme osobní vývoj dítěte 

v MŠ a ŠD 2 

Literární výchova na mateřské škole 1 

Školení pro osoby, které nakládají s chemickými látkami 

a přípravky 1 

Hygienické minimum 2 

Komplexní výuka keramického kurzu 1 

PV- dle plánu DVPP  všichni PP 
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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. 

 

VII. 1 Pro rodiče a děti jsme připravili tyto akce: 

 

AKCE PRO RODIČE A DĚTI KDO 

Slavnostní zahájení školního roku ZŠ 

Pasování prvňáčků ZŠ 

Bramborování  MŠ Jindřichov 

Prakiáda ZŠ 

Příspěvek na hiporehabilitaci – „Motanice“ – vybráno 900,- Kč ZŠ 

Jablíčkobraní MŠ Vysoká 

Halloween MŠ Vysoká 

Drakiáda MŠ Vysoká 

Sbírka pro občanské sdružení Píšťalka – vybráno 375,-Kč ZŠ 

Soutěž „O nejhezčího dýňové ho bubáka a Podziníčka „ 1. stupeň 

Hlášení v místním rozhlasu 2. stupeň 

Rozsvícení vánočního stromu ZŠ a MŠ 

Prodejní stánek na obecních vánočních trzích ZŠ a MŠ 

Kulturní vystoupení na vánočních trzích Pěvecký sbor a MŠ 

Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše 1. – 3. ročník 

Vystoupení na Vánočních trzích v Janově Pěvecký sbor 

Vystoupení v Petrovicích MŠ 

Den otevřených dveří ZŠ 

Vánoční nadílka ve školce MŠ 

Tříkrálová sbírka ZŠ 

Zápis do 1. ročníku ZŠ 

Rodiče čtou dětem MŠ Jindřichov 

Kurz pletení z papíru ZŠ 

Založení klubu rodičů ZŠ 

Projekt Masopust a masopustní průvod obcí 1. -.3. ročník 

Masopust v MŠ MŠ 

Vystoupení v KD Pitárné MŠ Vysoká 

Velikonoční dílny 1. - 3. ročník 

Prodejní výstavka k velikonocům ZŠ a MŠ 

Vynášení Mořeny MŠ Jindřichov 

Párty s Tupperware MŠ 

Čarodějnický slet MŠ Vysoká 

Hledání jara s Mopíky MŠ 

Besídka k svátku matek MŠ  
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Zápis do MŠ MŠ 

Kytičkový den – sbírka ZŠ 

Vystoupení na Janovském jarmarku Pěvecký sbor 

Cesta do cizích zemí – projekt s rodiči MŠ Jindřichov 

Karneval k DD MŠ 

Vítání občánků MŠ Jindřichov 

Papírobraní – celoroční sběr papíru ZŠ  

Rozloučení s předškoláky MŠ 

Rozloučení s deváťáky ZŠ 

 

 

Další naší prioritou je dopravní výchova, v této oblasti jsme uskutečnili tyto akce: 

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA KDO 

Stůj, pozor, červená 1. – 3. ročník 

Příprava mladých cyklistů 1. stupeň 

Návštěva dopravního hřiště v Krnově 4. a 5. ročník 

Okrskové kolo dopravní soutěže mladých cyklistů 5. a 6. ročník 

Dopravní výchova na dopravním hřišti v Krnově 4. a 5. ročník 

Cyklistický výlet 8. ročník 

 

VII. 2 Kulturní a poznávací akce pro žáky naší školy: 

 

KULTURNÍ A POZNÁVACÍ AKCE KDO 

Výlet do minizoo MŠ Vysoká 

Sběr kaštanů pro oboru MŠ Jindřichov 

Mikuláši, jak to bylo – vystoupení pro ZŠ a MŠ 9. ročník 

Vánoční besídky ZŠ a MŠ 

Představení SHŠ Renegáti – Husité ZŠ 

Výstava „Zlepši si techniku“ 2. stupeň 

Mobilní planetárium ZŠ a MŠ 

Divadelní představení Opava – Dalskabáty, hříšná ves 6. a 9. ročník 

Hudební vystoupení skupiny Marbo ZŠ a MŠ 

Vystoupení sokolníků ZŠ a MŠ 

Besídka ke dni matek MŠ 

Hudební pohádka – ZUŠ Město Albrechtice MŠ a 1. – 3. ročník 

Školní výlet do ZOO Ostrava 1. – 3. ročník 

Školní výlet do Ostravy 4. a 5. ročník 

Výšlap na Holubí skalku 4. a 5. ročník 

Školní výlet do Olomouce 7. a 8. ročník 

Dvoudenní školní výlet v Hradci nad Moravicí 9. ročník 

Divadelní představení Opava – Tři mušketýři 6. - 8. ročník 

Divadelní představení Opava – Bílá nemoc 7. - 9. ročník 

 

 

 

 

 

 

 



Základní charakteristika školy 

 

 12 

VII. 3 Školní projekty: 

 

ŠKOLNÍ PROJEKTY KDO 

Pasování deváťáků ZŠ 

Barevné dny ZŠ 

Učíme se jinak ZŠ 

Barevný úsměv ZŠ 

Návštěvy školní knihovny – povinná a volitelná četba ZŠ 

Halloween a  rej strašidel 4. – 9. ročník 

Vánoce pro zvířátka MŠ 

Adventní týden – výzdoba, betlém, tradice ZŠ a MŠ 

Rozsvěcení vánočního stromu ZŠ a MŠ 

Školní kolo recitační soutěže 4. – 9. ročník 

Noc s Andersenem ZŠ 

Projekt Unicef – Mýdlo - hrdina dětí ZŠ 

Světový den zdraví – Malé příšerky, velká hrozba MŠ a 1. stupeň 

Dětský den s prodejnou Lavos MŠ a 1. stupeň 

Sportovní dětský den 4. – 9. ročník 

„Malí zahradníci – zasaď si svou kytku“ 1. – 3. ročník 

Svatojánská noc MŠ Jindřichov 

Dětské olympijské hry MŠ Jindřichov 

Návštěva u školáků MŠ a ZŠ 

Karneval MŠ 

 

VII. 4 Třídní projekty 

 

TŘÍDNÍ PROJEKTY KDO 

Zeměpisné projekty 7. – 9. ročník 

„Ferdíkov“ 1. ročník 

„Nejlepší třeťák“ 3. ročník 

„Bezpečná škola“ 4. – 7. ročník 

„Stůj, pozor, červená“ 1. – 3. ročník 

„Moje obec“ 3. ročník 

Bramborování 1. – 3. ročník 

„Podzimní tvoření“ 4. – 5. ročník 

„Vznik života na zemi“ 5. ročník 

„Podnebné pásy“ 5. ročník 

„Slavnost pera“ 1. ročník 

„Den slabikáře“ 1. ročník 

„Čtenářský den“ 2. ročník 

„Cesta do pravěku“ MŠ 

„Meine familie“ NJ 7. ročník 

„Wir gehen Eunkaufen“ NJ 9. ročník 

„Hokusy, pokusy“ MŠ 

„Objevujeme vodu“ 3. ročník 

„Den slunce“ 3. ročník 

Projekt „Na bílém koni“ MŠ 

Projekt a soutěž Paranit a Krásnovláska MŠ 

Projekt „Minuta pro zemi“ MŠ 

Dýňové vaření MŠ Vysoká 
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Projekt „Svatomartinské rohlíčky“ MŠ 

„Natoč si svou Cestu“ – skupina Kryštof 4. – 7. ročník. 

„Zdravá pětka“ ZŠ 

Veselé zoubky 1. ročník 

 

VII. 5 Zapojení do soutěží: 

 

ZAPOJENÍ DO SOUTĚŽÍ KDO 

„To si piš“ s Centropenem 1. stupeň 

Sběr plastových víček ZŠ a MŠ 

„EU očima dětí“ – výtvarná soutěž 5. ročník 

„Papírobraní“ ZŠ a MŠ 

„Paranit a Krásnovláska“ MŠ 

Soutěž o nejhezčí básničku na téma Pohádkový příběh nebo kniha 6. ročník 

Okresní kolo v recitační soutěži 4. a 8. ročník 

Výtvarná soutěž „Víš, co jíš?“ 1. a 2. ročník 

Výtvarná soutěž „Krásná jako kvítka“ 4. – 8. ročník 

Výtvarná soutěž „Western a koně“ 5. ročník 

 

VII. 6 Sportovní události 

 

SPORTOVNÍ UDÁLOSTI KDO 

„Uprav si svou běžeckou dráhu“ 3. – 9. ročník 

Prakiáda ZŠ 

Okrskové kolo turnaje ve stolním tenisu – 1. místo ZŠ 

Plavecký výcvik 1. – 4. ročník 

Soutěž ve střelbě na terč ZŠ 

Okrskové kolo soutěže ve florbalu – 2. místo ZŠ 

Vánoční turnaj ve vybíjené  ZŠ + okolní školy 

Novoroční padesátka ZŠ 

Lyžařský kurz ve Vrbně pod Pradědem 7. a 8. ročník 

Žákovská liga stolního tenisu Mikroregionu Krnovsko - 1. místo ZŠ 

Mc Donald´s cup – 5. místo 1. – 3. ročník 

Pohár rozhlasu v atletice 2. stupeň 

Návštěva golfového hřiště 7. a 9. ročník 

Capoeira – ukázka bojového umění ZŠ 

Silák roku 8. a 9. ročník 

Olympiáda mateřských škol MŠ 

Atletický začátek léta 1. – 3. ročník 

Plavání v rámci Tv 2. stupeň 
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VII. 7 Besedy 

 

BESEDY KDO 

Kyberšikana 6. – 9. ročník 

Beseda se starostou 3. ročník 

Hasík – beseda s hasiči SM kraje 2. a 6. ročník 

Příběhy bezpráví – Květoslav Polcar 8. a 9. ročník 

Beseda s režisérem animovaného seriálu Krysáci ZŠ 

Láska ano, děti ještě ne 8. a 9. ročník 

Beseda s pracovníky Úřadu práce 8. a 9. ročník 

Zdravá pětka – Ahold ZŠ 

Příběhy bezpráví – Josef Eliáš 8. a 9. ročník 

Besedy s Policií ČR ZŠ 

Beseda s pracovníkem nízkoprahového zařízení 2. stupeň 

 

 

Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou 
 

V současnosti nemáme. 

 

Účast na olympiádách a soutěžích 

Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2013/2014 

Název soutěže 

 

Umístění v okresním (nebo 

oblastním) kole 

Olympiáda v českém jazyce Okrskové kolo – účast 

Výtvarná a literární soutěž „Stáří očima dětí“ Účast 

Matematická olympiáda Školní kolo 

Recitační soutěž Školní kolo 

Okresní kolo- účast 

Olympiáda v AJ  Okresní kolo- účast 

Olympiáda v NJ Okresní kolo 

Olympiáda v Z Okresní kolo 

Florbal Cup  Okresní kolo  - 2. místo 

Mc Donald’s Cup Okrskové kolo- 5. místo mladší žáci 

Okrskové kolo- 6. místo starší žáci 

Žákovská liga stolního tenisu Mikroregionu Krnovsko 1. místo 

Stolní tenis Okresní kolo – 1. místo 

Krajské finále – 3. místo 
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Ve školním roce 2013/2014 proběhly u žáků 9. ročníku online testy profesní orientace. Na 

základě sdělených zájmový priorit program jednotlivcům vygeneroval nejvhodnější směr 

vzdělávání a profesní orientace. 

V květnu 2014 provedla ředitelka školy hodnocení školního klimatu. 

Od ledna roku 2014 byla započata spolupráce zástupců tříd s ředitelkou školy. Každé první 

úterý v měsíci se tito zástupci sešli v ředitelně a projednávali problémy a požadavky dětí, 

ped. sboru a technických pracovníků. Z tohoto jednání vzešel impuls, jak budeme zařazovat 

zdravou stravu do školního jídelníčku. 

 

 

Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: 

 

 

Mimorozpočtové 

zdroje 

Název projektu 

Finanční prostředky 

v Kč  

celkem využité 

Evrop. státní fondy Operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

0 0 

Mirkoregion 

Krnovsko 

Sportovní turnaj 1500 1500 

Christos Canaklis Sponzorský účelový dar 2000 429 

Bidvest Czech 

Republic, s.r.o. 

Sponzorský účelový dar 4000 0 

Tomáš Staroba Sponzorský účelový dar 3000 0 

Kamil Šeděnka Sponzorský účelový dar 2000 0 

František Menzel Sponzorský účelový dar 2000 0 

Nikos Sidopulos 

Krnov 

Sponzorský účelový dar 1000 0 

GASTRO 

POTRAVINY 

s.r.o. Louny 

Sponzorský účelový dar 500 0 

Petr Barvík Sponzorský účelový dar 1500 0 

Omega Pharma Peněžní dar ze soutěže dětí – nákup 

výtvarných pomůcek 
5000 0 

    

    

 

Výroční zpráva o poskytování informací- školní rok 2013/2014 

 

Ve školním roce 2013/2014 byly podány 7 žádostí o vystavení stejnopisu vysvědčení: 

Dne 20. 8. 2013 doklad číslo 97 (80,-Kč) 

Dne 6. 9. 2013 doklad číslo 103 (80,-Kč) 

Dne 3. 10. 2013 doklad číslo 116 (80,-Kč) 

Dne 27. 1 2014 doklad číslo 145 (80,-Kč) 

Dne 13. 5 2014 doklad číslo 170 (80,-Kč) 

Dne 23. 5 2014 doklad číslo 171 (80,-Kč) 

Dne 24. 6. 2014 doklad číslo 188 (80,-Kč) 
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Ve školním roce 2013/2014 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí. 

 

Ve školním roce 2013/2014 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. 2014 

 

 

Modernizace vybavení školy 

V letošním školním roce se postupně pokračuje již v započatých činnostech: 

 

V Základní škole: 

 Dokončena instalace žaluzií; 

 Nákup lavic a židlí do učebny fy, učebny 6 a 8. ročníku; 

 Elektronizace vchodů do obou budov základní školy; 

 Byl položen bezpečnostní povrch u vstupů do budov, instalace madla ve vstupní 

hale; 

 Oprava maleb ve velké budově ZŠ a výmalba budovy I. stupně a školní družiny, kde 

byla také udělána nová výzdoba chodeb; 

 Zakoupeny nové stoličky do učebny ICT; 

 Pro potřeby žáků vznikly v prostorách suterénu školy učebny výtvarné výchovy a 

prostory pro tvůrčí tvoření. Byla zakoupena keramická pec; 

 Byla vybavena tělocvična novým doskočištěm, odrazovým můstkem a drobným 

nářadím. Žáci a učitelé při reprezentaci školy obdrží nové dresy; 

 Pro potřeby budovy prvního stupně byly zakoupeny nástěnky a pracovní plochy. Na 

tuto budovu byly zakoupeny 3 ks promítacích pláten. 

 V hodnotě cca 70.000,- byly zakoupeny nové učebnice. 

 Z finančních dotací obcí byl dotován plavecký výcvik: bylo uhrazeno 43.995,-Kč. 

 Vznik pedagogické knihovny. 

 

VIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

a) inspekční činnost provedena ČŠI 10. září 2013 - následná 

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. 
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Je nutné provést změnu odjezdů autobusů přepravující děti ve směru Vysoká, Bartultovice. 

Bude upraveno k 1. 10. 2013. 

 

 

b) kontrola provedena odborem kontroly MMO (IPB):  

nebyla provedena 

 

c) kontrola provedena KÚ MSK: 

byla dána nápravná opatření: nebyla provedena 

 

 

d) další kontroly (např. BOZP apod.) 

Kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 

v Ostravě: 

 Kontrola nebyla provedena. Bylo provedeno šetření, které si vyžádala 

ředitelka školy z důvodu navýšení kapacity školní jídelny. V závazném 

stanovisku souhlasí s navýšením kapacity školní družiny od 1. 9. 2014 

Finanční výbor zřizovatele: 10. 10 2013 provedl finanční kontrolu dle 

pověření č. 5/2013. Nebylo dáno žádné opatření. 

12. 2. 2014 provedl finanční kontrolu dle pověření č. 1/2014. Nebylo dáno žádné 

opatření. 
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IX. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 
 

a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu 

Finanční prostředky za IČ  Poskytnuté Použité Vratky 

dotací 

 k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2013 celkem 

Poskytnuté NIV dotace na přímé 

náklady na vzdělávání 

9 825 000 9 825 000 0 

a) Závazné ukazatele, z toho:    

mzdové prostředky celkem 6 874 000 6 874 000 0 

Platy 6 874 000 6 874 000 0 

OPPP 0 0 0 

b) Orientační ukazatele, z toho:    

Odvody na pojistné 2 366 000 2 366 000 0 

Odvody na FKSP 70 000  70 000  0 

ONIV
 

180 000 180 000 0 

(škola použije tabulku 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)      

Účet - položky 

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2013 

Navýšení 

rozpočru 
2013 

Cekem 

rozpočet 
2013 

Skutečnost 
k 31. 12. 

2013 

(závěrka) 

Rozdíl mezi 
skutečností 

a rozpočtem 

celkem 

Plán 2013 

Skutečnost 
k 31. 12. 

2013 

(závěrka) 

501 Spotřeba materiálů   180   180 1375,43 -1195,43  337,14 

v tom  - potraviny    838,45 -838,45  325,81 

          - pitný režim     0 0  0 

          - materiál pro výuku 20  20 6,47 13,53  0 

          - knihy, učební pomůcky     38,64 -38,64  0 

          - tiskoviny, časopisy 5  5 27,45 -22,45  0,25 

          - čistící prostředky 55  55 51,84 -3,16  6,03 

          - drobný dlouh. hmot. majetek 10  10 121,81 -111,81  0,01 

          - ochranné pomůcky 10  10 7,72 2,28  1,30 

          - údržbářský materiál 15  15 101,24 -86,24  0,12 

          - kancelářské potřeby 25  25 59,33 -34,33  3,29 

          - spotřeba materiálů ostatní 40  40 122,43 -82,43  0,33 

502 Spotřeba energie  1255  1255 774,33 480,67  98,62 

v tom  - spotřeba vody        55  55 33,41 21,59  2,59 

          - spotřeba plynu 800  800 461,09 338,91  38,51 

          - spotřeba el. energie 400  400 279,83 120,17  57,52 

511 Opravy a udržování (drobné) 150  150 325,48 -175,48  7,94 

512 Cestovné 10  10 13,16 -3,16  0 

513 Reprezentace        0  0 15,53 -15,53  0 

518 Ostatní služby        210  210 294,24 -84,24  12,14 
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          - služby telekom. a radiokom. 30  30 29,46 0,54  3,13 

          - konzult.,poradens. a právní 10  10 22,53 -12,53  0 

          - školení a vzdělávání 10  10 6,79 3,21  0,21 

          - služby poštovní 20  20 6,52 13,48  0 

          - program. vybav.(drob.dl. nehm.) 40  40 12,86 27,14  0,92 

          - plavání - provozní náklady    33,17 -33,17  0 

          - revize, odborné prohlídky 50  50 70,46 -20,46  3,58 

          - ostatní nákupy j.n. 50  50 112,45 -62,45  4,30 

521  Mzdové náklady (platy, OPPP) 60 23,61 83,61 40,26 43,35  75,39 

v tom  - platy, OPPP    40,26 -40,26  75,39 

524 Zákonné soc. pojištění (zdrav.,soc.)    6,98 -6,98  27,52 

525 Náklady na pojištění (zákonné pojiš.)    0,07 -0,07  0,22 

527 Zák. sociál. náklady (příděl do FKSP)    0,17 -0,17  0,76 

542 Ostatní pokuty a penále     7,55 -7,55  0 

549 – Jiné ostatní náklady 55  55 38,68 16,32  3,48 

v tom  - bankovní poplatky    4,77 -4,77  0,36 

          - pojištění (majetku, úraz.)    33,90 -33,90  3,11 

551 - Odpisy dlouhodobého majetku 

558 – Náklady na nákup DDM 

30 

  

30 

 

19,74 

60,13 

10,26 

-60,13  
0 

0 

Náklady celkem 1950 23,61 1973,61 2971,79 998,18  563,21 

 

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele   List č. 3 

Výnosy v roce 2013 (v tis. Kč, na dvě des. místa)     

 Výnosy v roce 2013 

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Plán 2013 

Skutečnost 

k 31. 12. 

2013 

Rozdíl 

mezi 
skutečností 

a plánem 

Plán 2013 

Skutečnost 

k 31. 12. 

2013 

Rozdíl 

mezi 
skutečností 

a plánem 

Příjmy ze školného 77,72 77,72     

Příjmy ze stravného 838,97 838,97  610,88 610,88  

Úroky 0,15 0,15     

Použití rezervního fondu do výnosů  68,05     

Použití investičního fondu do výnosu       

Použití fondu odměn do výnosu       

Ostatní příjmy  171,99     

Výnosy celkem  1156,89   610,88  

             

NÁKLADY CELKEM  

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Celkem 

rozpočet 

Skutečnost 

k 31. 12. 
2013 

Rozdíl  Plán 2013 

Skutečnost 

k 31. 12. 
2013 

Rozdíl  

1973,61 3971,79 998,18 563,21 563,21 0 

       

  Hlavní činnost Doplňková činnost 

ROZDÍL (výnosy minus 

náklady) hlavní činnost = 

příspěvek na provoz doplňková 

činnost = zisk 

Výnosy-

plán, 
náklady-

rozpočet 

Skutečnost 

k 31. 12. 

2013 

Rozdíl  Plán 2013 

Skutečnost 

k 31. 12. 

2013 

Rozdíl  

1156,89 998,18 158,71 610,88 563,21 47,67 

       

Upravený hospodářský výsledek      

Hospodářský výsledek  

v Kč, na 

2 des. 

místa 

 

    

 - z hlavní činnosti 158708,41  
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 - z doplňkové činnosti 47678,22      

Celkem k 31. 12. 2013 před zdaněním 206386,63      

Předpokládané zdanění celkem 0,00      

Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 206386,63      
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-
)  0,00      

Upravený hosp. výsledek (zisk+, 

ztráta-) 206836,63      

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele   List č. 4 

     

Návrh organizace na rozdělení zlepšeného hospodářského 

výsledku za rok 2013     

     

Ukazatel Kč    

Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-) 206386,63    

   -  z hlavní činnosti 158708,41    

   -  z doplňkové činnosti 47678,22    

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 2013 za IČ 

     

Ukazatel Kč, počet    

Příspěvek na provoz od zřizovatele na rok 2013 (bez LV) 1973611,50    

průměr žáků (dětí) v kal. roce 2013 211    

Průměr provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) 9810,14    

     

     

 

Hospodaření s fondy organizace  (v Kč, na dvě des. místa)     

     

Ukazatel 

Stav 

k 31. 12. 

2013 

Návrh na 

příděl ze 

ZHV 

2013 

Návrh na 

převod v 

roce 2014 

Současný 

aktuální 

stav (2014) 

Rezervní fond 61577,57 206386,63 206386,63 267964,20  

Fond odměn 16000,00   16000,00 

Investiční fond 31006 X x 31006 

Převod z rezervního do investičního fondu X X 0,00 X 

 

 

c) Péče o spravovaný majetek 

 

Oprava a údržba spravovaného majetku MŠ Částka celkem 

Oprava stropu 34535,00 

Oprava a montáž žaluzie, garnýže 8969,00 

Opava stolu 1210,00 
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Oprava výplně dveří 2 ks  1660,00 

Opravy MŠ celkem  46.374,00 

Oprava a údržba spravovaného majetku ZŠ Částka celkem 

Oprava kopírky 7284,00 

Oprava podlahy – koberce i MŠ 72135,00 

Oprava plynového kotle 6200,00 

Oprava šaten 56920,00 

Oprava nábytku 58268,00 

Oprava schodiště - venkovního 21740,00 

Oprava topení ZŠ a MŠ 11677,00 

Opravy ZŠ celkem  234.224,00 

 

 

Investiční akce spravovaného majetku z vlastních 

zdrojů 

Částka celkem 

Za rok 2013  0 

 

 

 

Investiční akce spravovaného majetku ze zdrojů 

odboru investic MMO 

Částka celkem 

Za rok 2013  0 

 

 

 

X. Zpráva o činnosti školní družiny 
Základní údaje o školní družině. 
 
Název školy    Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 

Pracoviště    Školní družina, Jindřichov 506 

Vychovatelky ŠD   Alžběta Vopelková, Blanka Foretková 

Druh a typ MŠ    ranní, odpolední – 2 třídy, kapacita 56 dětí 
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Koncepce školní družiny: 
 
Poskytovat pomoc při přechodu do nového prostředí, vytvářet a dodržovat společná pravidla, 

podporovat přátelství a vzájemnou spolupráci. Vést k vyjádření vlastního názoru, učit 

vzájemné komunikaci, naslouchání a respektu. Zprostředkovat poznávání v oblastech, které 

děti zajímají, přibližovat realitu každodenního života, který přináší změny a situace, se 

kterými se budou seznamovat a učit se vyrovnávat. Vytvářet zdravé a přátelské prostředí 

pohody, kde se děti cítí spokojeně a bezpečně a všechny zde mají rovnocenné postavení. 

Podporovat zdravý životní styl a pohybové vyžití. 

 
Analýza školního roku 
 

Školní družina je školské zařízení Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál. 

Pro svou činnost užívá dvě prostorné herny, které také slouží jako učebny pro přípravu žáků 

na výuku. Dále pro svou činnost ve směru sportovního využití 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 navštěvovaly děti z prvního a třetího ročníku s počtem 27 dětí. Druhé oddělení 

navštěvují děti z druhého, čtvrtého a pátého ročníku s počtem 28. 

 

Materiální vybavení školní družiny: 

Materiální vybavení školní družiny bylo doplněno nákupem dvou pohovek pro odpočinek 

dětí. Dále byla zřízena počítačová učebna s třemi počítači pro přípravu dětí do výuky a 

k rozvíjení svých jazykových i psacích schopností díky chytrým programům např. ZAV – 

psaní všema deseti. Za utržené peníze z celoročního sběru papíru byly zakoupeny nové 

společenské hry.  

 

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. 
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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 

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.  

 

 Tělesnou výchovu 

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. 

 

 Literární, hudební a výtvarnou výchovu 

V době nepříznivého počasí jsme pracovaly s dětmi v herně. Ve výtvarné výchově se děti 

snažily na výkresy 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. 

 

 

AKCE: 

 

 Během měsíce září a října děti sbíraly kaštany, které jsme odvezli do obory v Janově a 

prohlédli si zvěř. 

 Na podzim proběhla drakiáda. 

 Pyžamový bál.  

 Výroba výrobků na „Vánoční trhy“. 

 O Vánocích proběhla besídka, kde si děti pekly perníčky a vyměnily dárky, které vyrobily ve 

školní družině. 

 V lednu se uskutečnil karneval v rámci oslav masopustu.  

 V únoru děti vyráběly dárky pro budoucí prvňáčky.  
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 Jaro proběhlo v duchu úklidu zahrady, pěkné počasí nás nalákalo k procházkám do přírody a 

k výletům na kolech a koloběžkách.  

 Výroba upomínkových předmětů a výzdoby na „Velikonoční prodej“. Již druhým rokem jsme 

se učili plést velikonoční pomlázky. 

 Zúčastnili jsme se soutěže časopisu ABC s názvem „Vládce nebes“ v hodu vlaštovkou.  

 Na Den dětí byly připraveny soutěže ve sportovním a vědomostním duchu se sladkou 

odměnou.  

 Ke konci školního roku proběhla tradiční Svatojánská noc s hledáním pokladu a stezkou 

odvahy.  

 Děti se po celý školní rok zapojily do sběru papíru a výzdoby školy u příležitosti Vánoc, 

Velikonoc a dalších tematických období. 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovnic: 
 

Vychovatelky využívaly vzdělávací nabídku podle svého zaměření. V uplynulém školním 

roce se zúčastnily vzdělávání dle harmonogramu DVPP. 

 

 

Zprávu o činnosti ŠD zpracovala Alžběta Vopelková 

 

 

XI. Zpráva o činnosti MŠ 
Základní údaje o škole. 
 
Název školy    Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 

Pracoviště    Mateřská škola, Jindřichov 506 

Vedoucí učitelka MŠ   Dáša Součková 

Druh a typ MŠ    Celodenní MŠ – 2 třídy, kapacita 60 dětí 

 

Charakteristika školy: 
 
Školní rok byl zahájen 2. 9. 2013 ve dvou třídách s celkovým počtem 46 zapsaných dětí. 

Provoz mateřské školy byl denně od 6.15 do 15.45 hodin. Pracovaly zde tři kvalifikované 

pedagogické pracovnice a jedna pracovnice provozní. 

 

1. třída:  U sluníčka     děti  2,5 až 4roky -  zapsáno 21 dětí 

2. třída:  U duhy    děti  4 až 6 let    -   zapsáno 25 dětí 

 
Základní údaje o škole. 
 

Název školy    Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 

Pracoviště     Mateřská škola, Vysoká 81 

Druh a typ školy   Celodenní MŠ- 1 třída, kapacita 13 dětí 
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Charakteristika školy: 
 
Školní rok byl zahájen 2. 9. 20123 v jedné třídě. Provoz mateřské školy byl stanoven na dobu 

od 6.30 do 15.00 hodin. Pracovala zde jedna pedagogická pracovnice a jedna provozní 

pracovnice na zkrácený úvazek. 

 

1. třída: U dráčka děti 2,5 až 6 let - zapsáno 12 dětí + 5 na pětidenní docházku 
 

 

Koncepce mateřských škol: 
 
Poskytovat pomoc při přechodu do nového prostředí, vytvářet a dodržovat společná pravidla, 

podporovat přátelství a vzájemnou spolupráci. Vést k vyjádření vlastního názoru, učit 

vzájemné komunikaci, naslouchání a respektu. Zprostředkovat poznávání v oblastech, které 

děti zajímají, přibližovat realitu každodenního života, který přináší změny a situace, se 

kterými se budou seznamovat a učit se vyrovnávat. Vytvářet zdravé a přátelské prostředí 

pohody, kde se děti cítí spokojeně a bezpečně a všechny zde mají rovnocenné postavení. 

Podporovat zdravý životní styl a pohybové vyžití. 

 

 
Analýza školního roku 
 

Počty dětí, složení tříd, docházka. 

V uplynulém školním roce 2013/2014 bylo k předškolnímu vzdělávání zapsáno 46 dětí v MŠ 

Jindřichov a 17 v MŠ Vysoká. V průběhu roku došlo ke změnám v celkovém počtu dětí v MŠ 

Jindřichov zejména z důvodů změn trvalého bydliště, ve dvou případech došlo k vyřazení dětí 

rozhodnutím ředitelky školy z důvodu porušení §35odst. 1 a) zákona č. 561/2004 Sb.,. 

Průměrná docházka byla vyšší u starší věkové skupiny, kde se projevila nemocnost v menší 

míře než ve třídě U sluníčka. Snížený počet docházejících dětí byl zaznamenán rovněž vždy v 

době prázdnin a ředitelského volna ZŠ, kdy předškolní děti pravidelně, podobně jako 

v předcházejících letech, zůstávaly doma se staršími sourozenci. Výhodou a přínosem pro 

dětský kolektiv v MŠ Jindřichov byly smíšené rodiny, kde jsme v rámci multikulturní 

výchovy využili spolupráci s italsky a španělsky mluvícími rodiči.  Počet romských dětí se 

v obou zařízeních zvýšil na 5. Třídy MŠ byly věkově smíšené, výrazně v nich převažoval 

počet chlapců, rovněž ve Vysoké byl počet děvčat nižší.  

Přípravě na přechod do ZŠ jsme zaměřili práci u 16 dětí, z toho u jednoho byl zpracován 

z důvodu odkladu školní docházky IVP. V MŠ Vysoká to bylo 6 dětí + jedno s dodatečně 

odloženou školní docházkou. Do základní školy bylo po řádném zápisu přijato 14 dětí MŠ 

Jindřichov, 6 dětí MŠ Vysoká, dvěma byla odložena školní docházka. 

 

Výchovně vzdělávací práce. 

Ve školním roce 2013/2014 pracovaly obě mateřské školy podle nového jednotného ŠVVP 

s názvem „Kolik je na zemi cest?“. Zpracovaný plán je určen pro víceleté časové období 

s možností průběžného doplňování a úprav na základě evaluace a podle aktuální potřeby  

a nabízí širokou škálu možností, jak s dětmi pracovat, aby bylo přirozenou formou poznávání, 

hledání a srovnávaní dosaženo daných klíčových kompetencí. Učitelkám na obou zařízeních 

program vyhovoval, práci s jednotlivými tématy integrovaných bloků volily nenásilně  

a pracovaly s nimi podle zájmu dětí. Rodiče byli prostřednictvím nástěnek pravidelně 

informováni o tom, jakým tématům se jejich děti věnují, co se učí a jaká činnost je aktuálně 

nabízena. Nabídka byla zpracována jednotně pro všechny třídy, v jednotlivých TP pak 

učitelky zohledňovaly věkové složení, individuální zvláštnosti a náročnost úkolů. Při práci 

s tématy učitelky ocenily aktivní přístup, zájem a spolupráci rodičů, kteří s dětmi starší 
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věkové skupiny společně plnili zadané úkoly a témata doplňovali např. vlastním obrazovým 

materiálem nebo knihami. Společnou snahou bylo naplňování klíčových kompetencí tak, aby 

jim usnadnily přechod do základní školy a byly na ni dobře připravené.  

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. 

Organizace činností dětí byla v souladu s jejich potřebami a odvíjela se od aktuální situace ve 

třídě. V průběhu dne se střídaly volné a řízené činnosti, nedocházelo k přetěžování dětí,  

pravidelný denní řád byl dostatečně flexibilní a umožňoval učitelkám reagovat na jejich přání. 

Byly partnerem při hře i v komunikaci, navozovaly situace klidu a pohody, vzájemný vztah 

důvěry a spolupráce. 

 Děti byly vedeny prosociálním směrem a zároveň tak, aby samy hledaly a nacházely 

možnosti řešení jednak ve vztazích, jednak při společném plnění úkolů. 

Účastnily se kooperativních, skupinových a frontálních činností, byly zařazeny jednoduché 

pokusy a experimentování, učitelky kladly důraz na prvky prožitkového učení. 

K činnostem se snažily motivovat co největší skupinu dětí, možnost odmítnout práci 

využívaly děti zřídka. Pro jejich relaxaci byly třídy dovybaveny vhodnými molitanovými 

kostkami, které jsou zároveň estetickým doplňkem obou tříd. 

 Zařazováním dostatečných pohybových aktivit na zahradě a podle možností i v MŠ byly děti 

vedeny k radosti z pohybu, zvládání cvičení na různém nářadí i v terénu. V letošním roce byl 

doplněn rovněž kabinet TV o náčiní, které při hrách a společném cvičení děti velmi rády 

využívají. 

V přípravě na školu jsme se zaměřili především na souvislé vyjadřování a hlavním úkolem 

bylo pro nás přesvědčit rodiče o nutnosti náprav řečových vad již od třetího roku dítěte. Naší 

zkušeností opět bylo, že rodiče odborná vyšetření nadále odkládají a neuvědomují si, jak tím 

bude přechod do ZŠ komplikován. 

Nedílnou součástí práce s dětmi je prezentování na veřejných akcích v obci, účast na různých 

soutěžích a zapojení do projektů. 

 

V průběhu školního roku jsme pracovali s několika projekty: 

 

Minuta pro Zemi – ocenění a věcná odměna za účast v soutěži 

Hledání jara 

Paranit edukační program, ve kterém byly oceněny výtvarné práce dětí MŠ Vysoká  

a poskytnuta odměna na zakoupení výtvarného materiálu 

Medvídek Nivea – ukončení tříletého projektu 

Celosvětový den zdraví – výtvarné činnosti a karneval 

 

 

Přehled realizovaných aktivit: 

Září  
Zahajovací schůzka s rodiči 

 

Říjen Projekt 

8. 10. Pečení brambor 

9. 10. Bramborové hraní – zábavné odpoledne a dílny s rodiči 

 

Listopad 

7. 11.  Pečení svatomartinských rohlíčků 

7. 11.  Screeningové vyšetření očí dětí 

8. 11.  Svatomartinské vinšování v obci 



Základní charakteristika školy 

 

 27 

 

Prosinec 

1. 12.  Vystoupení na rozsvěcení vánočního stromu 

6. 12. Mikulášská nadílka 

11. 12 Vystoupení u vánočního stromu v Petrovicích 

14. 12. Vystoupení na vánočních trzích 

18. 12. Strom pro zvířátka – Minuta pro Zemi 

19. 12. Vánoční nadílka v MŠ 

 

Leden Projekt 

20. 1.  Zahájení projektu „Rodiče čtou dětem“- velmi zdařilá akce se zapojením řady rodičů 

do předčítání před spaním 

 

Únor  

 Proběhl zápis do ZŠ 

Březen 

21. 3.  „Jak Měsíc putoval ke Slunci na návštěvu“- planetárium v MŠ 

 

Duben  Projekt  

4. 4. pálení Mořeny a vítání jara s obyvateli DPS 

7. 4. Světový den zdraví – rodiče dětem připravili masky s tématikou ochrany před 

klíšťaty 

8. 4. odpolední posezení s rodiči s ukázkou výrobků Tupperware 

12. 4.  Hledání jara – plnění úkolu projektu 

17. 4. Do cizích zemí -společná beseda s rodinami Provost a Ramacciotti, rozhovory ve 

francouzštině, italštině, angličtině, poslech písniček a vyprávění v rámci multikulturní 

výchovy 

25. 4. Besídka pro maminky a rozloučení s Gaiou 

 Proběhl zápis dětí do MŠ 

 

Květen 

5. 5.  Sokolníci – ukázka cvičených dravců na hřišti 

19. 5.  „Lesní pohádka“ v podání učitelů ZUŠ, kteří dětem představili hudební nástroje 

28. 5.  Dětský den s CBA – děti absolvovaly zábavné plnění úkolů na stanovištích 

30. 5. Račte dál, dnes tu máme karneval - oslava Dne dětí 

 Proběhl zápis do MŠ 

 

Červen 

4. 6.  Výlet do ZOO v Ostravě 

20. 6. Svatojánská noc – poprvé společně s kamarády z Vysoké 

25. 6. Účast starších dětí na OH v Městě Albrechticích 

26. 6. Rozloučení se školáky na ObÚ cv Jindřichově, ve Vysoké 

 

 

Spolupráce se ZŠ. 

V rámci spolupráce se ZŠ jsme uskutečnili vzájemné návštěvy, společně jsme se účastnili 

některých kulturních akcí, děti se průběžně seznamovaly s prostorami školní družiny a 

jídelny, účastnily se výuky svých kamarádů a školáci se zapojili do her v MŠ. Učitelky si 

předávaly informace o ŠVVP a konzultovaly požadavky na přípravu na školu. Společným 

zjištěním byl malý zájem rodičů o spolupráci při nápravě vad řeči. 
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Kontrolní činnost 

V uplynulém školním roce proběhla následná inspekce, kterou na obou zařízeních MŠ 

provedla inspektorka ČŠI paní J. Španihelová. Z provedené kontroly nevyplynuly nedostatky 

ve výchovně vzdělávací práci, s jejími výsledky byly seznámeny všechny pracovnice 

ředitelkou školy. 

Ve škole je vytvořen funkční informační systém, o veškerém dění byli pracovníci během roku 

ihned informováni. Na velmi dobré úrovni probíhala komunikace s vedením školy, kam se 

mohly pracovnice kdykoliv obracet s tématy týkajícími se chodu školy i potřeb jednotlivých 

zaměstnanců.  

Vedoucí učitelka prováděla kontrolu dokumentace tříd, při vstupech do řízených činností i 

volných aktivit sledovala zejména přístup učitelek k dětem a zařazování prožitkového učení. 

Zejména u mladší věkové skupiny je nutné tuto formu osvojování poznatků využívat v co 

největší míře a vhodným způsobem promýšlet veškeré činnosti. Učitelky na doporučení 

doplní zásobníky her pro příští období, provedou analýzu didaktického materiálu a pomůcek a 

podají návrh na jeho doplnění podle potřeby v jednotlivých oblastech.  

 

Materiálové vybavení a opravy 

Na začátku školního roku děti přivítaly nově vymalované interiéry doplněné malbou na zdech 

a nově zrekonstruované umývárny a WC v obou odděleních. V 1. třídě byl položen nový 

koberec a do některých oken instalovány žaluzie – zatím podle nejnutnější potřeby. Byly 

provedeny nátěry zahradního vybavení a zárubní v 2. třídě. 

Budova byla během roku nově zateplena, proběhla obnova fasády, byly položeny obrubníky a 

úpraven terénu kolem MŠ, což změnilo po mnoha letech velmi výrazně estetický pohled na 

toto zařízení pro děti. Podle finančních možností byly postupně dovybaveny třídy relaxačními 

sedacími prvky, na lehárnu byly pořízeny nové přikrývky a polštáře, byl doplněn kabinet TV 

o některé nářadí. 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovnic: 
  

Učitelky využívaly vzdělávací nabídku podle svého zaměření. V uplynulém školním roce se 

zúčastnily vzdělávání dle harmonogramu DVPP. 

 

Zprávu o činnosti MŠ zpracovala vedoucí učitelka: 

Dáša Součková 

 

 

 

V Jindřichově dne: 22. 8. 2014 

 

 

………………………………… 

Mgr. Zlata Steuerová 

ředitelka školy 


