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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: 76
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
školní rok 2013/14
školní rok 2014/15

ŠVP ZV Radost z poznání, datum vydání 01. 09. 2007
Základní škola č.j. 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
ŠVP ZV Radost z poznání, datum vydání 01. 09. 2007
Základní škola č.j.:604/2013/MS/ST
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
ŠVP PV Kolik je na zemi cest

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

Předsedkyní byla zvolena:

II.

p. Eva Matušková
Ing. Iva Belešová
p. Zdeňka Profantová
Mgr. Hana Smolíková
Blanka Foretková
Miriam Sklenaříková
p. Jana Schánělcová
p. Petra Pavlíčková
p. Marie Petrošová
p. Eva Matušková

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

18

17.757

Nepedagogičtí zaměstnanci

10

8,171

z toho zaměstnanci výdejny stravy

5

3,90

(škola vyplní podle čtvrtletního výkazu P1-04 k 30. 6. 2015)

Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor tvoří ředitelka, statutární zástupkyně ředitelky školy a dalších 16 učitelů
včetně výchovné poradkyně, která se zaměřuje na výchovné problémy, a zejména na
poradenství spojené s volbou povolání, preventistky patologických jevů a 3 vychovatelek
školní družiny a 1 ICT správce.
3 učitelé a 3 vychovatelky jsou zaměstnáni na zkrácený úvazek. Sbor je smíšený s 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 v tomto roce odešli tři pedagogové.
Jeden z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou, druhý pedagog z důvodu stěhování
a třetímu pedagogovi bylo nabídnuto pracovní místo v místě bydliště. 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.
Učitelé zvládají práci na PC (Word, Excel, Internet…) a nové technické zařízení, kterými je
škola postupně dovybavována. Vlastní notebooky a byla jim přidělena e-mailová adresa,
kterou mohou používat při kontaktu s vedením školy nebo se žáky a rodičovskou veřejností.
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. 2014

Počet
zapsaných
žáků

Z toho počet žáků
nepatřících do
spádového obvodu
školy

Počet
přijatých
žáků

Počet
1. ročníků
k 1. 9. 2014

350

9

130

0

18

1

b) Mateřská škola Jindřichov
Kapacita
školy

Počet tříd
k 1. 9. 2014

113

2

Počet
zapsaných
dětí
39

Počet
přijatých
dětí
39

Počet tříd
k 1. 9. 2014

Počet
volných míst

Počet
zapsaných
dětí
15

Počet
přijatých
dětí
15

Počet tříd
k 1. 9. 2014

Počet
volných míst

1

0

2

c) Mateřská škola Vysoká
Kapacita
školy

Počet tříd
k 1. 9. 2014

0

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
16
18
16
13
15
78
15
7
7
16
45

Prospělo
s vyznamenáním
15
16
13
8
11
63
8
0
2
5
15

6

Prospělo
0
2
3
5
4
14
7
7
5
11
30

Neprospělo
1
0
0
0
0
1
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
Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, 1 Barkociová Sylvie
příspěvková organizace
Opavská 499/49, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1

Střední zdravotnická škola Opava, Dvořákovy sady 2,
příspěvková organizace, Dvořákovy sady 176/2, 746 21
Opava
Soukromá střední odborná škola PRIMA, Sokolovská
435/29, 795 01 Rýmařov
Střední průmyslová škola Hranice, Studentská 1384, 753
01 Hranice na Moravě
Masarykova střední škola zemědělská a vyšší odborná
škola, příspěvková organizace, Purkyňova 1654/12
Předměstí, 746 01Opava
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická,
Opava, příspěvková organizace, H. Kvapilové 1656/20,
Předměstí, 746 01 Opava
Střední odborná škola Dopravy a cestovního ruchu,
příspěvková organizace Revoluční 1122/92 Pod
Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

1

Hanslík Jan

2
1

Hlawiczková Denisa
Lerchová Jana
Smékalová Tereza

1

Sobkuliaková Pavla

1

Šrámková Marie

1

Sochová Pavlína

1
3. TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY
Střední škola technická Opava, Kolofíkovo nábřeží 51,
2 Bodnár Radek
příspěvková organizace, Kolofíkovo nábřeží 2268/51, Předměstí,
Sobolčiak Pavel
747 05 Opava

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník, U Jatek
916/8, 790 01 Jeseník
Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice,
příspěvková organizace, Nemocniční 117/11, 793 95
Město Albrechtice
Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková
organizace, Soukenická 140/21, pod Bezručovým vrchem,
794 01 Krnov

2 Iljaševičová Eva
Kubacký Stanislav
1 Jančová Eliška
Bodnárová Radka
2 Tilkeridis Denis
Šaňák Josef

4. ODBORNÉ UČILIŠTĚ
0
Celkový počet vycházejících žáků je 16, z toho 16 z 9. ročníku. Všichni žáci, kteří dělali
přijímací zkoušky, byli přijati v prvním kole.
c) Počet žáků se sníženou známkou z chování
Stupeň chování
2.
3.

Počet žáků
0
0

d) Celkový počet neomluvených hodin
7

Procento
z celkového počtu žáků
0
0
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Počet žáků
1

Celkem hodin
0

Průměr na 1 žáka
0

Školní knihovna ve školním roce 2014/2015
I v tomto roce jsme pokračovali v organizovaných návštěvách celých tříd v naší žákovské
knihovně, které spolu se záznamem přečtených knih sloužily k posilování čtenářské
gramotnosti žáků naší školy. Nebyl tedy ve škole žák, který by nebyl do knihovny zapsán.
137 žáků přišlo celkem 287 krát a vypůjčilo si 525 knih. Díky vedení učitelů převládaly
výpůjčky knih z krásné literatury – bylo jich 299. Encyklopedií a naučných knih si čtenáři
vypůjčili 226.
Tento rok přibylo do žákovské knihovny 72 titulů. Opět jsme využili nabídek různých
nakladatelství, ze kterých si naši žáci objednávají knihy – nakladatelství Grada, dětský klub
Mladá fronta, které nám jednou ročně přispějí knihami zdarma. Knihy k nám také proudily
díky projektu Souboj čtenářů - bylo jich 25 a četli je žáci 6. ročníku, kteří je museli přečíst
velmi pozorně, aby dokázali odpovědět na otázky v závěrečné části soutěže. Letos jsme se
zapojili do projektu Sněhuláci do Afriky a z tohoto projektu jsme obdrželi celkem37 knih pro
všechny věkové kategorie dětí. Dalších 22 knih jsme dostali jako prémii při velké objednávce
knižních odměn na konec školního roku od firmy Beránek – levné knihy. Knižní fond
žákovské knihovny má v současné době 2958 titulů.
Přehled návštěv jednotlivých ročníků ve školní knihovně

ROČNÍK

1. POLOLETÍ

1. ročník

2. POLOLETÍ
19. 5. 2015

3. 6. 2015

2. ročník

30. 9. 2014

21. 10. 2014

23. 2. 2015

17. 3. 2015

3. ročník

7. 11. 2014

16. 1. 2015

27. 3. 2015

24. 4. 2015

4. ročník

14. 11. 2014

9. 12. 2014

2. 3. 2015

17. 6. 2015

5. ročník

4. 11. 2014

23. 1. 2015

10. 4. 2015

12. 6. 2015

6. ročník

17. 10. 2014

22. 1. 2015

26. 3. 2015

Souboj čten.

7. ročník

9. 10. 2014

12. 1. 2015

24. 3. 2015

6. 5. 2015

8. ročník

14. 10. 2014

12. 12. 2014

9. 3. 2015

8. 5. 2015

9. ročník

8. 10. 2014

12. 12. 2014

11. 3. 2015

4. 6. 2015
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VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
a technických pracovníků školy ve školním roce 2014/2015
Techničtí pracovníci:
 Vedoucí školní jídelny a ředitelka školy se i v tomto roce zúčastnily školení ohledně
výživových norem a kvality stravování ve školních jídelnách.
 Hospodářka a ředitelka školy byly dne 15. 9. 2014 proškoleny z odborné přípravy
preventisty PO.
 Pracovnice školní kuchyně byly proškoleny o chodu kuchyně.
 Byli zapojeni do projektu OBEC 21 – KVIC Nový Jičín, základy počítačové
gramotnosti.
 Všichni pracovníci organizace byli proškoleni 23. 2. 2015 z právních a ostatních
předpisů k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při práci technických zařízení
a pracovních podmínek, hygieny práce a požární ochrany, včetně ověření znalostí.
Pedagogičtí pracovníci:
 Pedagogičtí pracovníci základní školy se zapojili po celý školní rok do vzdělávání
v projektu RESTART (viz. osvědčení v osobních spisech);
 Všichni pedagogičtí pracovníci žijící v obcích do 2000 obyvatel se zapojili do projektu
OBEC 21, pro rozšíření základních znalostí ICT.

Typ kurzu
Řízení školy, legislativa
Studium ke splnění KP dle § 2-5 V317
Mediální výchova s podporou ICT
Právní vědomí ve školském prostředí
Člověk a svět práce zábavněji a atraktivněji
Autoevaluace práce učitele pomocí ICT
Aplikace autorského zákona ve škole
Tuzemské stáže ve školství
Mentoring – podpora práce učitele
Specifika a úskalí veřejných zakázek ve škole
Výukové objekty na internetu
Odměňování zaměstnanců v roce 2015
Zákon o pedagogických pracovnících
Konference Technologie zítřka v dnešní škole
Efektivní využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ
Jak lépe učit češtinu ve 4. a 5. ročníku ZŠ
Notebook s Windows 8 – účinná pomůcka ve výuce
Šachy do škol
Matematika na 1. stupni hravě
Poruchy chování a výchovné problémy na ZŠ…….
Systém InspIS ŠVP
Jak učit přírodovědné a technické předměty
Tvořivá práce v LV a její propojení se slohovým
výcvikem
9

Počet zúčastněných
pedagogů
1
4
4
2
1
2
1
2
2
3
13
1
1
1
7
1
6
4
2
1
1
1
1
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Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit
Výslovnost a fonologie v AJ
Angličtina pro současnou generaci žáků
Nová technologie ROBOTEL
Tabule SMART Board

1
1
1
4
18

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.
V tomto roce byl také zorganizován „Den otevřených dveří“ a akce na podporu spolupráce.
VII. 1 Pro rodiče a děti jsme připravili tyto akce:
AKCE PRO RODIČE A DĚTI
Pasování deváťáků
Sběr víček pro Vojtíška
Papírobraní 3
Bramborové dopoledne
Podzimní mlsání
Bramborové hraní
Ukázka dravců
Cesta za pokladem
Halloweenská noc
Poustění draků
Podzimní vycházka do zámeckého parku – sběr kaštanů
Sbírka na konto Unicef
Podzimní mlsání
Soutěž o Nejhezčího dýňového bubáka a Podzimníčka
Straší nás sedláci, straší
Za starými stromy
Podzimní čarování
Rozsvěcení vánočního stromu
Adventní kalendáře
Mikulášská nadílka
Čertování
Vánoční trhy – stánek
Kulturní vystoupení na vánočních trzích
Uspávání ježků
Vystoupení na OÚ Petrovice
Vystoupení v Janově
10

KDO
ZŠ
ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ
MŠ Jindřichov
MŠ Jindřichov
MŠ Vysoká
ŠD
ŠD
ŠD
ŠD
1. – 3. ročník
ZŠ
MŠ
1. stupeň
MŠ
MŠ
MŠ
ZŠ
MŠ
ZŠ a MŠ
MŠ
ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ
MŠ
Pěvecký sbor
Pěvecký sbor
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Vánoční koncert v kostele sv. Mikuláše
Zápis do 1. ročníku
Masopustní průvod
Maškarní ples
Vystoupení k MDŽ
Pochovávání Mořeny
Noc s Andersenem
Vítání občánků
Minuta při Zemi
Den Země
Slet čarodějnic
Čarodějné rejdění
Sbírání vršků pro Verunku
Besídka ke Dni matek
Posezení s maminkami
Zasaď si svůj strom
Den otevřených dveří
Cesta k Vojtovu prameni
Dětský den s CBA
Školní výlet na jižní Moravu
Školní výlet na Bouzov
Cyklovýlet na Rejvíz
Výlet do Bruntálu
Výlet do Balneoparku v Jeseníku
Letnice
Mezinárodní festival Děti sjednocené Evropy Dívčí Hrad
Rozloučení s předškoláky
Rozloučení s deváťáky
Školní a obecní ples
Svatojánská noc

1. stupeň
MŠ a ZŠ
1. stupeň, MŠ
ŠD
MŠ
MŠ
ZŠ
MŠ
MŠ
1.– 3. ročník
MŠ Jindřichov
MŠ Vysoká
MŠ a ZŠ
MŠ Jindřichov
MŠ Vysoká
1. – 3. ročník
ZŠ
1 – 3. ročník
MŠ a I. stupeň
6. ročník
1.– 3. ročník
9. ročník
7. ročník
4. a 5. ročník
MŠ Vysoká
Pěvecký sbor
MŠ
ZŠ
ZŠ
ŠD a MŠ

Další naší prioritou je dopravní výchova, v této oblasti jsme uskutečnili tyto akce:
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
Cyklistický výcvik na dopravním hřišti
Pohyb a strava je čistá hlava – doprava
Dopravní soutěž mladých cyklistů
Průkaz cyklisty
Cyklovýlet

KDO
4. ročník
2. stupeň ZŠ
Helpík
4. ročník
9. ročník

VII. 2 Kulturní a poznávací akce pro žáky naší školy:
KULTURNÍ A POZNÁVACÍ AKCE
Anthropos a Bodies Revelaed Brno
Exkurze ve firmě Bacho Dívčí Hrad
Náš dům, náš hrad - Slezské divadlo Opava
Muzikál Mrazík – Slezské divadlo Opava

KDO
2. stupeň
9. ročník
8. a 9. ročník
4. a 5. ročník
11
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Cesta kolem světa za 80 dní – Slezské divadlo Opava
Zdravý nemocný – Slezské divadlo v Opavě
Artifex
Předtančení na školním plese
Vystoupení pro seniory ve Vysoké
Vítání občánků

6. ročník
7. .ročník
9. ročník
8. a 9. ročník
MŠ Vysoká
MŠ Jindřichov

VII. 3 Školní projekty:
ŠKOLNÍ PROJEKTY
Světová škola
Sněhuláci pro Afriku
Tříkrálová sbírka
Pohyb a strava je chytrá hlava
Z popelnice do lednice
Den proti rakovině
Někde málo, jinde moc, jídlo volá o pomoc – komunitní akce
Husovy stopy
Rodiče čtou dětem
Den Země
Ekoškola

KDO
ZŠ
1.– 3. ročník
ZŠ
2. stupeň ZŠ
4. – 9. ročník
ZŠ
ZŠ
ZŠ
MŠ
MŠ
ZŠ

V letošním školním roce se nám podařilo získat titul Světová škola. Světová škola je
certifikát, který je udělován společnostmi Člověk v tísni, ADRA, ARPOK a podporován
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. O jeho získání se mohou pokusit základní
a střední školy z celé ČR. V současné době se tímto titulem pyšní asi 56 českých škol
a přibližně 200 škol z celé Evropy.
Projekt běží od roku 2006, kdy bylo do projektu zapojeno 6 evropských zemí a Thajsko.
Později Evropská komise podpořila navazující projekt Světová škola ve světě i doma, do
kterého se kromě škol z České republiky zapojily také školy z Polska, Slovenska, Rakouska
a Malty – celkem 160 škol.
Celý projekt vychází z předpokladu, že škola může hrát významnou roli v životě celé obce či
jiné komunity, kde spolupráce mezi institucemi může přinést pozitivní změnu všem občanům.
Základní podmínkou získání titulu je zahrnout do svého ŠVP a učebního plánu otázky
globálního rozvojového vzdělávání. Zní to složitě, ale nejde o nic jiného, než že je třeba
upozorňovat žáky na to, že globální problémy se dotýkají každého člověka na světě, že je
třeba o nich hovořit, hledat možná řešení, snažit se pochopit rozdíly mezi životem
v rozvojových a rozvinutých zemí a hlavně naučit žáky přijmout zodpovědnost za utváření
světa, ve kterém žijí. A protože je škola obvykle centrem dění v obcích, mohou různé aktivity
přinést změnu do života jejich občanů. Vše se pak odehrává ve 3 základních fázích: uč se –
zjišťuj – jednej.
Na cestě za titulem Světová škola je třeba splnit 5 kritérií: podat zprávu o začlenění témat
globálního rozvojového vzdělávání do ŠVP, zveřejňovat informace o tomto počínání na webu
školy, i jinde, identifikovat lokální problém, který má přesah do problému globálního,
vytvořit 3 učební lekce o globálních problémech a hlavně uspořádat komunitní akci, která
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přinese nějaké pozitivní změny do života obce nebo jiné komunity. Cesta je to velmi náročná
a trvá opravdu celý školní rok.
Základem je získat motivované učitele a žáky. Nejdříve nám nápad zapojit menší děti ze
4. A 5. ročníku připadal scestný, ale nakonec se ukázal jako velmi dobrý, protože tyhle děti
dokážete nadchnout pro věc, kterou ony vezmou za svou, oni berou všechno velmi
zodpovědně a nemají ještě žádné vážné předsudky. A tak jsme se se čtvrťáky a páťáky začali
zajímat o dětská práva, o možnosti charitativní spolupráce. Začali jsme přispívat na konto
Unicef, odkud jdou peníze na terapeutickou výživu pro podvyživené děti, z tohoto jsme
vyvodili lokální problém, který se týká plýtvání potravinami, a už to jelo. Vyvrcholením
celoroční práce byla závěrečná komunitní akce, kterou jsme uspořádali pro rodiče a zástupce
obce. Tématem bylo poukázat na plýtvání potravinami na jedné straně světa a nedostatkem
jídla, hladem a podvýživou na straně druhé. Dokumentární filmy o plýtvání potravinami nám
otevřely oči, provedli jsme dotazníkové šetření v rodinách, vyhlásili jsme výtvarnou,
fotografickou a literární soutěž s tématem plýtvání potravin, zkusili jsme omezit plýtvání ve
školní jídelně, kontaktovali jsme supermarkety s dotazy ohledně nakládání s potravinami
a o tomhle všem jsme návštěvníky akce informovali. V druhé části komunitní akce, kterou
jsme pojali jako workshop, jsme předávali hostům poznatky o tom, jak se nakládá
s potravinami v našich obchodech, jak správně uchovávat potraviny, aby nám déle vydržely,
jak to dělají v zahraničí, jak správně číst informace o datech spotřeby, kdo to jsou freegani
a mnoho dalšího. Všechno vedlo k jednomu cíli: omezit plýtvání potravinami, protože toto má
dopad na ekologii, ekonomiku, a úroveň života lidí v rozvojových zemích. Každá třída měla
na starost nějaké téma, žáci si připravili plakáty, pomůcky, prezentace a na chvíli si
vyzkoušeli učitelskou roli. Rodiče byli nadšeni, jak jsou děti samostatné, jak umějí
prezentovat své poznatky, jak dovedou kriticky uvažovat. V rámci komunitní akce jsme ještě
vyhlásili sbírkou potravin pro Potravinovou banku v Ostravě. Návštěvníci akce přinášeli
vybrané potraviny jako vstupenku na akci, a podařilo se nám takto vysbírat 70 kg potravin.
Všechna kritéria jsme splnili a jeli jsme do Prahy obhájit náš projekt a převzít
certifikát, který je naší škole propůjčen na 2 roky. Po té jej musíme opět obhájit. Naše
počínání bylo zdokumentováno a propagováno díky regionálního tisku a regionálního
televizního vysílání.
Výuka témat GRV – čas 17: 45 http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-vregionech-ostrava/415231100030306/
Získání titulu – čas 13:38 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-vregionech-ostrava/415231100030617-udalosti-v-regionech
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VII. 4 Třídní projekty
TŘÍDNÍ PROJEKTY
Svátek pera
Cesta do pravěku
FOOD
Čím bych byl, kdybych žil….
Svatý Martin
Hnutí Movember
Dětská práva
Rosteme s knihou
Souboj čtenářů
Světová škola v České televizi – Učíme se navzájem
Tentokrát do starého Egypta
Někde málo, jinde moc, jídlo volá o pomoc
Třídíme se zvířátky v ZOO Ostrava
Indiánský týden
Vstávej semínko holala….
Ekosystém les
Jak jsme poznávali hmyz
O bílé paní
Naše obec Jindřichov

KDO
1. ročník
6. ročník
8. ročník
6. ročník
MŠ
8. ročník
4. ročník
6. ročník
6. ročník
4. a 5. ročník
6. ročník
4. ročník
7. ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
7. ročník
MŠ
MŠ

VII. 5 Zapojení do soutěží:
ZAPOJENÍ DO SOUTĚŽÍ
Vv soutěž „Šťastné stáří očima dětí“
Najdi si svou kešku
Velká cena Holčovic v šachu
Šachový turnaj ve Vrbně pod Pradědem
Vánoční malování – vv soutěž
Dětské mapy – moje místo v dnešním světě – vv soutěž
Novoroční střelba
Okresní kolo olympiády v německém jazyce
Požární ochrana očima dětí – vv soutěž
Olympiiáda v českém jazyce
Základka roku
Školní kolo recitační soutěže
Zeměpisná olympiáda
Velká cena v šachu Vrbno pod Pradědem
Recitační soutěž Krnov
Evropa pomáhá – vv soutěž
Cena dětské kresby Barbary Petchenik – vv soutěž
Pythagoriáda
Soutěž ve psaní dopisů
Okresní přebor mládeže v šachu
Policejní pohádky v představách dětí – vv soutěž
Zlatý list
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KDO
3. ročník
8. a 9. ročník
1.stupeň
1. stupeň
3. ročník
3. ročník
Střelecký kroužek
9. ročník
3. ročník
9. ročník
ZŠ
ZŠ
9. ročník
1. stupeň
ZŠ
3. ročník
6. – 9. ročník
5. – 9. ročník
8. ročník
1. stupeň
2.– 3. ročník
6. ročník
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Krajské kolo soutěže Mladý žurnalista
Co udělat, aby lidé nekouřili – vv soutěž
Western a koně - vv soutěž
Celoroční soutěž ve sběru starého papíru

Mladý žurnalista
1. stupeň
4. a 6. ročník
ZŠ

VII. 6 Sportovní události
SPORTOVNÍ UDÁLOSTI
Okresní kolo stolního tenisu
Plavecký výcvik
Krajské finále stolního tenisu
Okresní finále v halové kopané
Okresní kolo ve florbalu dívky
Okrskové kolo ve floorbale mladších žáků
Novoroční padesátka – šplh
Lyžařský kurz
Netradiční pohybové aktivity
Silák roku
Žákovská liga ve stolním tenise
Mc Donalds Cup
Je lepší chodit pěšky
Okresní kolo ve fotbale
Olympiiáda MŠ

KDO
8. a 9. ročník
2. – 4. ročník
8. a 9. ročník
6. ročník
6. a 7. ročník
6. ročník
ZŠ
5. a 8. ročník
2. stupeň
2. stupeň
8. – 9. ročník
1. stupeň
2. stupeň
1. stupeň
MŠ

VII. 7 Besedy
BESEDY
Beseda s Policií ČR
Víš, co jíš
Beseda s úřednicí Úřadu práce
Beseda s hasiči „Hasík“

KDO
ZŠ
2. stupeň
2. stupeň
1. 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 2014/2015
Umístění v okresním (nebo
oblastním) kole

Název soutěže
Okresní kolo stolního tenisu
Velká cena Holčovic v šachu

3. místo dívky
3. místo chlapci
Účast

Okrskové kolo ve florbalu – mladší žáci

5.místo

Najdi si svou kešku

Účast
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Okresní kolo ve florbalu – dívky

3.místo

Okresní finále v halové kopané

Účast

Šachový turnaj Vrbno pod Pradědem

Účast

Olympiáda v českém jazyce

Okrskové kolo – účast

Výtvarná a literární soutěž „Stáří očima dětí“

Účast

Matematická olympiáda

Školní kolo

Recitační soutěž
Olympiáda v AJ

Školní kolo
Okresní kolo- účast
Okresní kolo- účast

Olympiáda v NJ

Okresní kolo – účast

Olympiáda v Z

Okresní kolo – 9. místo

Velká cena v šachu

9. – 15. místo

Okresní přebor mládeže v šachu

9. – 25. místo

Souboj čtenářů

15.místo

Florbal Cup

Okresní kolo - 2. místo

Mc Donald’s Cup

Okrskové kolo- 4. místo mladší žáci
Okrskové kolo- 5. místo starší žáci
5. místo

Žákovská liga stolního tenisu Mikroregionu Krnovsko
Stolní tenis
Výtvarná soutěž Evropa pomáhá

Okresní kolo – 1. místo
Krajské finále – 3. místo
4.– 6. místo

Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí

Čestné uznání

Výtvarná soutěž Policejní pohádky

Krajské kolo 1. a 3. místo

Nejlepší školní časopis

Krajské kolo - 6.místo

Zlatý list – přírodovědná soutěž

5.místo

Ve školním roce 2014/2015 proběhly u žáků 9. ročníku online testy profesní orientace. Na
základě sdělených zájmový priorit program jednotlivcům vygeneroval nejvhodnější směr
vzdělávání a profesní orientace.
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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
Evrop. státní fondy

Finanční prostředky
v Kč

Název projektu

celkem

využité

Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
Sportovní turnaj

0

0

0

0

Účelový peněžní dar – vybavení MŠ

10000

0

Truhlářství
František Menzel
Tomáš Staroba

Účelový peněžní dar – vybavení školy pro
žáky
Účelový peněžní dar – tombola ples

3000

0

Kamil Šeděnka

Účelový peněžní – vybavení školy pro žáky

1500

0

JUDr. Petr
Lindenthal
Ing. Janis Busios

Účelový peněžní dar – tombola ples

1000

1000

Účelový peněžní dar – školní výlet žáků

3295

3295

RPS Ostrava

Účelový peněžní dar – školní výlet dětí MŠ

1000

1000

Mirkoregion
Krnovsko
Manželé Provost

500

500

Výroční zpráva o poskytování informací- školní rok 2014/2015
Ve školním roce 2014/2015 byly podány 3 žádosti o vystavení stejnopisu vysvědčení:
Dne 5. 9. 2014 doklad číslo 60 (80,-Kč)
Dne 22. 9. 2014 doklad číslo 70 (80,-Kč)
Dne 24. 8. 2015 doklad číslo 76 (80,-Kč)
Ve školním roce 2014/2015 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
Ve školním roce 2014/2015 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 31. 8. 2015
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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
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 (I. 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.
Zákon č. 563/2004 Sb., o kvalifikaci pedagogických pracovníků byl uveden v činnost.
Kontrolní činnost:
1) Finanční výbor zřizovatele dne 30. 9. 2014 provedl veřejnoprávní kontrolu na místě, jejímž
předmětem bylo hospodaření s veřejnými prostředky dle ust. § 9 o finanční kontrole.


Nebyly shledány nedostatky

2) Finanční výbor zřizovatele dne 3. 2. 2015 provedl veřejnoprávní kontrolu na místě, jejímž
předmětem bylo hospodaření s veřejnými prostředky dle ust. § 9 o finanční kontrole.


Nebyly shledány nedostatky
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3) ON – OK Libina s.r.o. – veřejnoprávní kontrola na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č.
320/2001 Sb., ze dne 21. 5. 2014.


Dne 6. 6. 2014 byla předána nápravná opatření zřizovateli.

4) Všeobecná zdravotní pojišťovna – 8. 12. 2014


Nebyly shledány nedostatky

5)Krajská hygienická stanice Ostrava – 31. 10. 2014


Nebyly shledány nedostatky
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IX. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2014
a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu
Finanční prostředky za IČ
Poskytnuté
Použité
Vratky
dotací
k 31. 12. 2014
k 31. 12. 2014
celkem
9 496 055
9 496 055
0
Poskytnuté NIV dotace na přímé
náklady na vzdělávání
a) Závazné ukazatele, z toho:
6 901 893
6 901 893
0
mzdové prostředky celkem
6
862
893
6
862
893
0
Platy
39 000
39 000
0
OPPP
b) Orientační ukazatele, z toho:
2 347 533
2 347 533
0
Odvody na pojistné
68 629
68 629
0
Odvody na FKSP
ONIV

b)

178 000

178 000

0

(škola použije tabulku zpracovanou pro závěrečný účet obce= List č. 1)

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 2014 (v tis. Kč, na dvě des. místa)
Hlavní činnost
Účet - položky

501 Spotřeba materiálů

Plán 2014

Navýšení
rozpočru
2014

210

Cekem
rozpočet
2014
210

v tom - potraviny

Doplňková činnost

Skutečnost
k 31. 12.
2014
(závěrka)

Rozdíl mezi
skutečností
a rozpočtem
celkem

Plán 2014

Skutečnost
k 31. 12.
2014
(závěrka)

1504,39

-1294,39

322,02

322,02

851,61

313,72

- pitný režim
- materiál pro výuku

78,76

- knihy, učební pomůcky

28,20

- tiskoviny, časopisy

14,33

- čistící prostředky

53,83

- drobný dlouh. hmot. majetek
- ochranné pomůcky

7,08

- údržbářský materiál

52,05

- kancelářské potřeby

51,78

- spotřeba materiálů ostatní

73,31

502 Spotřeba energie

6,77

293,44

1040

1040

702,98

0,76
0,77
337,02

61,95

v tom - spotřeba vody

19,14

3,81

- spotřeba plynu

400,98

28,76

- spotřeba el. energie

282,86

511 Opravy a udržování (drobné)
512 Cestovné

225

56,48

168,52

25

25

13,83

11,17

2,61

-2,61

290

290

358,96

-68,96

55

26,36

513 Reprezentace
518 Ostatní služby

29,38

225

- služby telekom. a radiokom.
- konzult.,poradens. a právní

1,57

- školení a vzdělávání

0,35

23

9,55

8,88
0,65
0,54
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- služby poštovní

70

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

40

5,42
3,02

- plavání - provozní náklady

95,66

- revize, odborné prohlídky

36,37

- ostatní nákupy j.n.
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)

50

125

190,21

50

13,76

v tom - platy, OPPP

2,92
4,77
36,24

84,91

13,76

84,91
84,91

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

28,87

28,87

525 Náklady na pojištění (zákonné pojiš.)

0,85

0,85

527 Zák. sociál. náklady (příděl do FKSP)

0,18

0,18

542 Ostatní pokuty a penále
549 – Jiné ostatní náklady

39,18

v tom - bankovní poplatky

5,05

- pojištění (majetku, úraz.)
551 - Odpisy dlouhodobého majetku
558 – Náklady na nákup DDM

Náklady celkem

20

20

34,13
13,06
176,86

1860

1860

2882,11

-39,18

-169,92

-1022,11

3,10

520,31
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List č. 3

Výnosy v roce 2014 (v tis. Kč, na dvě des. místa)
Hlavní činnost

Výnosy v roce 2014
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

Rozdíl
Skutečnost
mezi
k 31. 12.
skutečností
2014
a plánem

Plán 2014
79,98
851,60
0,10
5

79,98
851,60
0,10
5

223,77

589,99

1160,45 1160,45

Celkem
rozpočet

1860

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

Výnosyplán,
nákladyrozpočet

1160,45

Rozdíl
mezi
skutečností
a plánem

589,99

589,99

Skutečnost
k 31. 12.
2014

2882,11

Skutečnost
k 31. 12.
2014

1022,11

Upravený hospodářský výsledek
v Kč, na
Hospodářský výsledek
2 des.
místa
138346,11
- z hlavní činnosti
69,685,61
- z doplňkové činnosti
208031,72
Celkem k 31. 12. 2013 před zdaněním
0,00
Předpokládané zdanění celkem

24

589,99

Doplňková činnost
Rozdíl

1022,11

Hlavní činnost

ROZDÍL (výnosy minus

Skutečnost
k 31. 12.
2014

223,77

Hlavní činnost

NÁKLADY CELKEM

Plán 2014

Plán 2014

520,31

Skutečnost
k 31. 12.
2014

Rozdíl

520,31

0

Doplňková činnost

Rozdíl

138,34

Plán 2014

589,99

Skutečnost
k 31. 12.
2014

520,31

Rozdíl

69,68

520,31
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Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,)

Upravený hosp. výsledek (zisk+,
ztráta-)

208031,72
0,00
208031,72
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List č. 4

Návrh organizace na rozdělení zlepšeného hospodářského
výsledku za rok 2014
Kč

Ukazatel

208031,72
138346,11

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

69685,61

Neuhrazená ztráta z minulých let (-)

0

Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku+, ztrátě-) z hlavní činnosti:
Návrh na převedení hospodářského výsledku do rezervního a investičního fondu.

Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2014 za IČ
Kč/ počet

Ukazatel
Příspěvek na provoz od zřizovatele na rok 2014 (bez LV)

1860000

průměr žáků (dětí) v kal. roce 2014

184

Průměr provozních prostředků na jednoho žáka (dítě)

10108,69

Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa)
Stav
k 31. 12.
2014

Ukazatel
Rezervní fond

Návrh na
příděl ze
ZHV
2014

Návrh na
převod v
roce 2015

216764,20

Fond odměn

16000,00

60000
44070 148031,72
X
X

Investiční fond
Převod z rezervního do investičního fondu

c) Péče o spravovaný majetek

Oprava a údržba spravovaného majetku MŠ
Oprava ČOV

Částka celkem
3669,00

Oprava a údržba ve školní jídelně ZŠ
Oprava vzduchotechniky

31507,00

Obklady stěn v jídelně

2420,00
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Současný
aktuální
stav (2015)
216764,20

60000

76000,00

148031,72

192101,72
X

X
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Celkem opravy v jídelně

33927,00

Oprava a údržba spravovaného majetku ZŠ

Částka celkem

Malování I.stupeň + oprava dveří

9564,00

Instalace zámků bezpečnostní

8873,00

Oprava radiátoru

1709,00

Oprava kotle

3533,00

Výměna expansní nádoby

2608,00

Kamínková podlaha v ZŠ

4330,00

Opravy ZŠ celkem

30617,00

Investiční akce spravovaného majetku z vlastních
zdrojů
Za rok 2014

Částka celkem

Investiční akce spravovaného majetku ze zdrojů
odboru investic MMO
Za rok 2014

Částka celkem
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X.

Zpráva o činnosti školní družiny

Zpráva o činnosti školní družiny ve školním roce 2014/2015
Základní údaje o školní družině:
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál
Pracoviště: Školní družina, Jindřichov 506
Vychovatelky ŠD:
Alžběta Vopelková, vedoucí vychovatelka
Blanka Foretková, Eliška Kocveldová
Druh a typ MŠ: ranní, odpolední – 3 třídy, kapacita 76 dětí
Základní charakteristika školy:
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 2014/2015
Školní družina je školské zařízení Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál.
Pro svou činnost užívá dvě prostorné herny a třídu 1. ročníku, která v odpoledních hodinách
slouží jako učebna 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, školní
knihovna, kuchyňka i keramická dílna.
A) Přihlášené děti:
Naši školní družinu v tomto školním roce navštěvovalo k 1. 9. 2014 71 žáků. ŠD byla
rozšířena o třetí oddělení. První oddělení navštěvovaly děti prvního a druhého ročníku
s počtem 23 žáků. Druhé oddělení navštěvovaly děti druhého a třetího ročníku s počtem
23 žáků.
Třetí oddělení navštěvovaly děti čtvrtého, pátého a šestého ročníku s počtem 25 žáků.
Od března se ŠD sloučila do dvou oddělení z důvodu dlouhodobé nemoci paní vychovatelky.
B) Materiální vybavení školní družiny:
Materiální vybavení školní družiny bylo doplněno novými spol. hrami, magnetickými šachy
a tanečním kobercem. Do šatny byly vestavěny nové police na aktovky. Dále byla provedena
výměna věšáků na šatníkových stěnách. Výtěžek ze soutěže ve sběru papíru byl použit na
ceny ke Dni dětí.
C) Personální zajištění a činnost ŠD:
Činnost školní družiny je zajišťována kvalifikovanými vychovatelkami, které dle potřeby
dokážou 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
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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, vedeme zájmové
kroužky 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.
D) 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:
-

Environmentální výchovu

Vycházky do přírody, poznávání okolí školy a okolí svého bydliště. Zde se děti seznamovaly
s krásou a proměnami přírody během celého roku a zapojily se do projektu “Prameny
Osoblahy“. Nezapomínaly jsme také na ochranu přírody, např. vysvětlením základních
ekologických principů a koloběhu látek. Proběhla celoroční soutěž ve sběru papíru – princip
recyklace. 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 interaktivní tabuli. I mluvené slovo patří a přispívá
k rozvoji, rozšiřování slovní zásoby.
AKCE:
-

Během měsíce září děti poznávaly přírodu-Cesta za pokladem, předpěstování muškátů,
podzimní výzdoba oken.
V říjnu jsme se setkali s dravci- projekt s Lesy ČR.
Na podzim proběhla Drakiáda a Halloweenská noc.
Pečení martinských rohlíčků.
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-

Tvoření dárečků v keramické dílně.
Před vánocemi jsme přispěli vystoupením u vánočního stromečku.
Výroba výrobků na „Vánoční trhy“.
O Vánocích proběhla besídka, kde si děti pekly perníčky a vyměnily si dárky, které vyrobily
ve školní družině.
V lednu se uskutečnil karneval v rámci oslav masopustu.
Proběhlo sportovní odpoledne.
V únoru děti vyráběly dárky pro budoucí prvňáčky.
Zúčastnily se besedy na téma“Zvěř v zimě“-projekt s Lesy ČR-lesní pedagogika.
Připravily hudební odpoledne-zpěv s doprovodem.
Velikonoce jsme si zpříjemnili pečením perníků a velikonoční výzdobou školy.
Na jaře jsme se vydali na vycházku na Svinný potok s opékáním.
Sázením stromků v Petrovicích jsme pomohli přírodě a projektu “Prameny Osoblahy“.
V květnu jsme vysadili truhlíky s muškáty před školou.
Na Den dětí byly připraveny soutěže ve sportovním a vědomostním duchu se sladkou i věcnou
odměnou.
Proběhl turnaj v šachu.
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 vršků, 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
Vedoucí vychovatelka ŠD
Kontrolu provedla:
Mgr. Zlata Steuerová
ředitelka školy
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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. 2014 ve dvou třídách s celkovým počtem 39 zapsaných dětí.
Provoz mateřské školy byl denně od 6.15 do 15.45 hodin. Pracovaly zde dvě kvalifikované
pedagogické pracovnice a na zkrácený úvazek pracovnice, která v měsíci červnu dokončila
pedagogické vzdělání. Provozní pracovnice ŠJ zde částí svého úvazku zajišťovala výdej
stravy a úklid.
1. třída: U sluníčka
2. třída: U duhy

děti 2,5 až 4 roky - zapsáno18 dětí
děti 4 až 6 let - zapsáno 21dětí

Základní údaje o škole.
Název školy
Pracoviště
Druh a typ školy

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

Charakteristika školy:
Školní rok byl zahájen 1. 9. 2014 v jedné třídě s celkovým počtem 15 zapsaných dětí. Provoz
mateřské školy byl stanoven na dobu od 6.30 do 15.00 hodin. Pracovala zde jedna
kvalifikovaná pedagogická pracovnice a na zkrácený úvazek pracovnice, která ukončila
pedagogické vzdělání v červnu 2015. Provozní pracovnice zde pracovala rovněž na zkrácený
úvazek a je současně zaměstnankyní obecního úřadu.
1. třída: U dráčka

děti 2,5 až 6 let - zapsáno 15 dětí

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.
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Analýza školního roku
Počty dětí, složení tříd, docházka.
V uplynulém školním roce 2014/2015 bylo k předškolnímu vzdělávání zapsáno 39 dětí v MŠ
Jindřichov a 15 v MŠ Vysoká. V průběhu roku došlo ke změnám v celkovém počtu zejména
z důvodu změny bydliště, nebo přesunu dětí mezi Vysokou a Jindřichovem. 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 v zimním období z důvodu
celkové nemocnosti a rovněž vždy v době prázdnin a ředitelského volna ZŠ, kdy předškolní
děti pravidelně zůstávaly doma se staršími sourozenci.
Počet romských dětí se v obou zařízeních zvýšil na 8. V 7mi případech se u této skupiny
projevily problémy s velmi nepravidelnou docházkou a úhradou plateb.
Třídy MŠ byly věkově smíšené, stále s výraznou převahou chlapců, ve Vysoké byl větší počet
děvčat.
Na přechod do ZŠ se připravovalo12 dětí v MŠ Jindřichov, 3 v MŠ Vysoká. Z důvodu
odkladu školní docházky byl dvěma dětem zpracován IVP. Do základní školy bylo po
řádném zápisu přijato 9 dětí MŠ Jindřichov, 2 děti MŠ Vysoká, 4 dětem byla odložena školní
docházka, z toho u 2 o vyšetření v pedagogicko – psychologické poradně požádali sami
rodiče.
Výchovně vzdělávací práce.
Ve školním roce 2014/2015 obě mateřské školy pokračovaly v práci podle jednotného ŠVVP
s názvem Kolik je na zemi cest?. Učitelkám zatím program vyhovuje, práci s jednotlivými
tématy integrovaných bloků volily nenásilně a pracovaly s nimi podle zájmu dětí.
Vzdělávání se uskutečňovalo ve všech činnostech a situacích v průběhu dne, učitelky se
snažily o vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit tak, aby nedocházelo k přetěžování
dětí, pravidelný denní řád byl dostatečně flexibilní a umožňoval reagovat na jejich přání.
Organizace činností dětí byla v souladu s jejich potřebami a odvíjela se od aktuální situace ve
třídě. Učitelky byly jejich partnerem při hře i v komunikaci, navozovaly situace klidu
a pohody, vzájemný vztah důvěry a spolupráce, děti vedly prosociálním směrem a zároveň
tak, aby samy hledaly a nacházely možnosti řešení jednak ve vztazích, jednak při společném
plnění úkolů. Děti se účastnily kooperativních, skupinových a frontálních činností, učitelky
kladly důraz na prvky prožitkového učení. K činnostem se snažily motivovat co největší
skupinu, možnost odmítnout práci využívaly děti zřídka.
V přípravě na školu byl zaznamenán výrazný posun u dětí s odloženou školní docházkou, se
kterými jsme pracovaly podle IVP zejména v oblasti samostatnosti a logického myšlení. Děti,
které byly přijaty do ZŠ, jsou dostatečně na přechod připraveny, u dvou žádostí rodičů
o odklad školní docházky jsme nesdílely jejich stanovisko.
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.
Prostřednictvím nástěnek byli rodiče 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, učitelky zohledňovaly věkové složení, individuální zvláštnosti a náročnost
úkolů. Při práci s tématy jsme ocenily aktivní přístup, zájem a spolupráci rodičů, kteří s dětmi
starší věkové skupiny společně plnili zadané úkoly a témata doplňovali např. vlastním
obrazovým materiálem nebo knihami. Společnou snahou bylo naplňování klíčových
kompetencí, které dětem usnadní přechod do základní školy.
S rodiči učitelky jednaly otevřeně, vstřícně a s porozuměním tak, aby panovala vzájemná
důvěra a ochota spolupracovat. Vzhledem ke každodennímu kontaktu se jako nejlepší způsob
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předávání informací osvědčily individuální rozhovory, rodiče mohli čerpat stránek školy, kde
je práce školy pravidelně prezentována.
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. Učitelky se
zaměřovaly na koordinaci pohybu, správné dýchání a provádění cviků při každodenních
tělovýchovných chvilkách, děti se seznamovaly s pravidly her a bezpečnosti při společném
pohybu a byly vedeny k ohleduplnosti.
Nedílnou součástí práce s dětmi bylo prezentování na veřejných akcích v obci, pravidelné
setkávání se seniory, účast na soutěžích a zapojení do projektů v průběhu celého školního
roku.
V termínu od 11. 5. do 22. 5. 2015 vykonávala na škole odbornou praxi Martina Česlárová,
studentka ART ECON Prostějov. Zadané úkoly, které se týkaly estetické úpravy interiéru
školy, aranžování, tvorby diplomů, pamětních listů i plakátů plnila zodpovědně a pedagogům
poskytla odbornou radost a pomoc. Obě naše zařízení využila nápady studentky, praxe byla
hodnocena kladně a jako velmi přínosná.
Při společném závěrečném hodnocení práce s ŠVP, jsme si potvrdily potřebu aktuálního
doplňování témat, v MŠ Vysoká, pro příští období, potřebu více zohlednit podmínky
a lokalitu, pro kterou je tvořen. Zde se učitelka snažila ve větší míře vtáhnout do aktivit širší
okruh místních obyvatel a některé činnosti využít jako tradici, aby byla MŠ v této malé obci
vnímána také jako iniciátor kulturního i společenského dění v obci.
Za nedostačující pro práci a rozvoj dítěte považujeme nabídku konstruktivních stavebnic
podporujících tvořivé myšlení a manuální dovednosti a v rámci polytechnické výchovy je
nutné se ve větší míře zaměřit na práci s materiály, přírodninami, experimentování a pokusy.
Za tímto účelem učitelky vytvoří koutky, které dětem manipulaci a tyto tvořivé činnosti
umožní.
V obou třídách budeme rozšiřovat práci s interaktivní tabulí, je nutné, aby učitelky aktuálně
sledovaly nabídku programů, podílely se na jejich přípravě a získávaly praktické dovednosti
také formou samostudia.
V uplynulém školním roce neměly děti možnost návštěvy kulturních programů, proto vyžití
v této oblasti vnímáme rovněž jako nedostatečné a v příštím roce se pokusíme zajistit
pravidelná divadelní představení v MŠ.
Priority pro příští období:
- Omezovat předávání hotových informací a slovních poučení;
- upřednostňovat prožitkové učení;
- v rámci vytváření vztahu k technice a rozvoje pracovních dovedností zařazovat
experimentování, manipulování, objevování a práci s materiály;
- při plánování činností zohledňovat převahu chlapců, dbát na pravidla chování;
- rozvíjet sebedůvěru dětí, vzájemný respekt a toleranci;
- využít kulturní pořady a divadlo pro děti;
- doplnit nabídku hraček na rozvoj tvořivého myšlení;
- zdokonalení učitelek v ovládání IT a PC.
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Přehled realizovaných aktivit MŠ Jindřichov.
Září
8. 9.

Zahajovací schůzka s rodiči MŠ Jindřichov

Říjen
Podzimní klobouk – společné tvoření rodičů a dětí
15. 10. Kopu, kopu brambory – podzimní tradice, hry pasáčků
30. 10. Za starými stromy - krásy zámecké zahrady
Chceme také pomáhat – podzimní práce a úklid zahrady
Listopad
3. 11. Vyhodnocení práce rodičů a dětí – Podzimní klobouk
6. 11. Návštěva Jindřichovského dvora
10. 11. Pečení svatomartinských rohlíčků společně s rodiči
11. 11. Svatomartinské vinšování v obci
22. 11. Kulturní program na vánočních trzích v Janově
26.11. Výroba adventních kalendářů – odpolední dílny s rodiči
28. 11. Adventní vystoupení u ZŠ při rozsvěcení stromu
Uspávání ježků
Prosinec
4.12. Čertování – zábavné dopoledne
5.12. Mikulášská nadílka společně s MŠ Vysoká
10.12. Vystoupení pro seniory v Janově
12. 12 Vystoupení u vánočního stromu ve Vysoké
13. 12. Vystoupení na vánočních trzích
19. 12. Vánoční nadílka v MŠ
Leden
9. 1. Beseda v místní knihovně
12. 1. Zahájen 2. ročník projektu „Rodiče čtou dětem“- velmi zdařilá akce se zapojením
řady rodičů do předčítání před spaním
15.1. Návštěva při vyučování v 1. třídě
26.1. Poznáváme historii – realizace projektu p. uč. Robenkové Putování po strašidelném
hradě
28. 1. Beseda v místní knihovně
Únor
17. 2. V dobrém jsme se sešli - Masopust v DPS – vystoupení s besedou o tradici, vyprávění
seniorů
Březen
6.3. Vystoupení na MDŽ v Janově
9. 3. Návštěva obecního úřadu, rozhovory s místostarostou
16. 3. Návštěva Malého muzea
27. 3. Pálení Mořeny – společná akce s obyvateli DPS
29. 3. Vítání občánků
Sbírání vršků pro Verunku – zahájena akce na podporu nemocné Verunky, spolupráce
s rodinou
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Duben
10. 4. Probouzení zahrady a odemykání pískoviště
12. 4. Hledání jara – plnění úkolu projektu Mopíků společně s rodiči
20. 4. Seznámení s projektem „ V jídelně neplýtváme“
22.4. Den Země
30.4. Jak se letí na koštěti – zábavné hry čarodějnic
Květen
4. 5. Hravé dopoledne, zápis do MŠ
15. 5. Besídka pro maminky
Červen
1. 6. Výlet do ZOO v Ostravě
2. 6. Účast dětí na OH v Městě Albrechticích
2. 6. Dětský den s CBA – děti absolvovaly zábavné plnění úkolů na stanovištích
4. 6. Kamarádi koně – návštěva Jindřichovského dvora
19. 6. Dětský festival v Dívčím Hradě
25. 6. Rozloučení se školáky na ObÚ
26. 6. Svatojánská noc společně s kamarády z Vysoké
Témata realizovaná ve školním roce 2014/2015.
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

Za kamarády, Na zahradě, Na poli, Za ptáky
Na zahradě, Do lesa
Na bílém koni, Do lesa, Za rodiči
Za vánočním stromečkem
Za tajemstvím knihy, Putování po strašidelném hradě, aneb poznáváme historii
Za zvířátky, Masopust, Do vesnice
Za pomlázkou
Den Země, Čáry, máry
Maminčin svátek, Do ZOO
Od pramínku k moři, Do cizích zemí

Přehled realizovaných aktivit MŠ Vysoká.
Září
9. 9. Zahajovací schůzka s rodiči
25. 9. Bramborové hraní - dovádění, hry, soutěže a tvoření s rodiči
Říjen
30. 10. Dýňování - dlabání dýní s rodiči, výroba strašidýlek, lampionový průvod
Listopad
10. 11. Pečení se seniory - koláčky a martinské rohlíčky
11. 11. Martinské vinšování
25. 11. Uspávání zahrady
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Prosinec
2. 12. Pečení perníčků a vanilkových rohlíčků - odpoledne s prarodiči
10. 12. Posezení s rodiči u vánočního stromu - besídka
12. 12. Vystoupení dětí na rozsvěcení vánočního stromu ve Vysoké
17.12. Vánoční dárkování - Ježíšek v MŠ
Leden
19. 1. Zahájeno čtení před spaním - rodiče čtou dětem v MŠ
29. 1. Návštěva knihovny
Únor
3. 2. Puzzle den
Březen
18. 3. Pálení Mořeny - akce se seniory a obyvateli Bartultovic
25.3. Vystoupení pro seniory v Pitárné
30. 3. Maminky v MŠ - děti připravily pohoštění pro maminky
Sbírání vršků pro Verunku s obyvateli Bartultovic a Vysoké
Duben
12. 4. Hledání jara – plnění úkolu projektu Mopíků společně s rodiči
30. 4. Velké čarodějnické rejdění - hry, soutěže, opékání a spánek v MŠ
Květen
7. 5. Sázím, sázíš, sázíme
15. 5. Besídka pro rodiče s posezením v MŠ
25. 5. Oslava svátku letnice se seniory v místním lomu
Červen
1. 6. Školní výlet do ZOO
2. 6. Den dětí v MŠ - soutěžení, hraní, opékání
Svatojánská noc
Rozloučení se školáky
Témata realizovaná ve školním roce 2014/2015.
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

Za kamarády, Na zahradě, na poli- sklizeň
Za ptáky, Do lesa
Sv. Martin, Do lesa, Na zahradě, Advent
Za vánočním stromečkem
Za tajemstvím knihy, Za zvířátky
Za zvířátky, Ke mně
Za pomlázkou, Mořena
Za zvířátky, Na zahradu – jarní setí, Den Země, Čarodějnice školou povinné
Za rodiči, Letnice, Od pramínku k moři
Den dětí, Do ZOO, Do pravěku, Do cizích zemí
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V průběhu školního roku pracovaly obě MŠ s několika projekty:
Minuta pro Zemi – ocenění a věcná odměna za účast v soutěži
Hledání jara
Den Země
Spolupráce mezi školami a se ZŠ.
V rámci spolupráce se ZŠ jsme uskutečnili vzájemné návštěvy, společně 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 a do
společného sbírání vršků. Učitelky si předávaly informace o ŠVVP a konzultovaly požadavky
na přípravu na školu. Také obě mateřské školy spolupracují na některých aktivitách, vzájemně
se informují o potřebách a dění v MŠ a zajišťují potřebné zástupy.
Kontrolní činnost
Podle plánu probíhala kontrolní činnost ředitelky a vedoucí učitelky na obou zařízeních,
namátkové kontroly byly na MŠ v Jindřichově ředitelkou prováděny každý týden. S vedoucí
učitelkou společně navštěvovala MŠ ve Vysoké, kde byly v tomto roce jedním z témat
k řešení také vzájemné vztahy na pracovišti. Paní Robenková a provozní pracovnice paní
Budínská byly požádány o kolegiální jednání a zodpovědný přístup k plnění úkolů
a vzájemný respekt zejména v souvislosti s dětmi.
Funkční informační systém na škole zajišťuje pracovnicím informace o veškerém dění během
roku včas. Nadále je kladně hodnocena komunikace s vedením školy, kam se pracovnice
mohly 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
doplňovaly zásobníky her, velmi přínosné byly nápady a aktivity studující učitelky
M. Robenkové, která se zaměřovala především na výtvarné a pracovní činnosti, ale zároveň je
třeba mít na zřeteli rozvoj dětí ve všech ostatních oblastech, aby nebyly zaměstnávány na
úkor všestranného rozvoje. Studium této učitelky a zkrácený úvazek byly částečně omezující
při plánování některých aktivit na obou školách.
Materiální vybavení a opravy
Podle plánu a finančních možností pokračuje realizace úprav prostředí a dovybavení tříd. Obě
třídy MŠ Jindřichov byly doplněny novými stoly a židlemi, třída mladších dětí policovým
nábytkem s kontejnery na hračky. Sem byla také instalována interaktivní tabule, která je
využívána ve výchovně vzdělávacím procesu. V následujícím období by bylo potřeba dodat
chybějící žaluzie, realizovat výměnu dětských matrací a ložního prádla, na školní zahradě
doplnit vybavení o nízké lavičky pro děti, podle plánu ředitelky školy dokončit úpravu dlažby
a chodníků. Žádoucí je rovněž vlastní revize stavu pískoviště a krycích plachet a podle
možností zajištění výměny písku i jeho krytí.
V MŠ Vysoká se díky odpovídající estetické výzdobě a celkovému uspořádání výrazně
změnil celkový vzhled interiéru, byly doplněny nejdůležitější potřeby podle požadavku nově
sloužící učitelky p. Větrákové, funkční tiskárna a internet, obec vybavila šatnu i lehárnu
novými věšáky, úložnou skříňkou, budova je již opatřena zvonkem. V dalším období je nutná
oprava nebo výměna dřevěného posezení na školní zahradě, zteřelých kladinek, pískoviště
a jeho krytí a údržba průlezky.

36

Základní charakteristika školy

Další vzdělávání pedagogických pracovnic:
V uplynulém školním roce absolvovala vedoucí učitelka praktický seminář z oblasti
polytechnické výchovy v MŠ s názvem Tvoříme s Dřeskem a Talpínou.
Paní uč. Větráková a Robenková absolvovaly kurz výuky šachu.
Všechny pracovnice se účastnily kurzu Základy počítačových dovedností a Rozvoj digitálních
kompetencí v projektu Obec 21.
V Jindřichově dne: 5. 6. 2015
Zprávu o činnosti MŠ zpracovala vedoucí učitelka: Dáša Součková

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

37

