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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 506, PSČ 793 83 

tel: 554 641 664 

kapacita: 90 

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 

Odloučené pracoviště – MŠ Vysoká, Pitárné 81, PSČ 793 99 

  kapacita: 14 

Výdejna stravy MŠ Vysoká, Pitárné 81, PSČ 793 99 

  kapacita: 14 
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e) Datum zařazení do rejstříku škol 

 

od 4. dubna 2006, právní subjekt, příspěvková organizace. 

 

f) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva  

  
školní rok 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 

školní rok 2014/15  ŠVP ZV Radost z poznání, datum vydání 01. 09. 2007 

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

školní rok 2015/16  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. Eva Matušková  

p. Jana Bervíková 

p. Zdeňka Profantová 

Zástupci školy:  Mgr. Alena Grossová 

    Blanka Foretková 

Miriam Sklenaříková 

Zástupci rodičů:  p. Jana Schánělcová 

p. Petra Pavlíčková 

    Mgr. Hana Smolíková 

Předsedkyní byla zvolena: p. Eva Matušková 
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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 

 

 

III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
  

Pracovníci školy Počet fyzických osob Přepočtený 

evidenční počet 
  

Pedagogičtí zaměstnanci 18 16,79 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

  

z toho zaměstnanci výdejny stravy 

10 8,4 

5 3,90 

(škola vyplní podle čtvrtletního výkazu P1-04 k 30. 6. 2016) 

  

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. 

9 pedagogických pracovníků pracovalo na plný úvazek, 9 pedagogických pracovníků bylo 

zaměstnáno na zkrácený úvazek. Sbor je smíšený s převahou žen, věkově pestrý - od mladých 

učitelů až po zkušené pedagogy s dlouholetou praxí. Všichni naši učitelé jsou plně 

kvalifikovaní, jeden pokračuje v dalším vzdělávání v oblasti pedagogiky, psychologie, 

studium uzavře v dalším školním roce. Složení pedagogického sboru školy je poměrně 

stabilizované. 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, má zpracován plán 

prevence a podílí se na pořádání několika 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, 

PowerPoint…), vlastní notebooky a byla jim přidělena e-mailová adresa ve tvaru 

příjmení@zsjindrichov.cz, kterou mohou používat při kontaktu s vedením školy, se žáky a 

rodičovskou veřejností. Všichni třídní učitelé spravují www stránky své třídy, kam píší 

důležitá upozornění pro žáky a jejich rodiče a informují o dění ve své třídě.  Třídní učitelé 1. 

stupně umisťují na své třídní stránky také týdenní plány s přehledem učiva, tyto jsou vždy na 

začátku nového týdne aktuální. Za stránky školy odpovídá ředitelka. 
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Učitelé využívají multimediálního vybavení učeben – projektorů, vizualizérů, většina 

pedagogických pracovníků využívá ICT denně k přípravě na vyučování a hledání vhodných 

materiálů do výuky, k tvorbě pracovních listů či prezentací. 
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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. 2015 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Z toho počet žáků 

nepatřících do 

spádového obvodu 

školy 

Počet 

přijatých 

žáků 

Počet 

1. ročníků 

k 1. 9. 2015 

350 9 114 0 12 1 

 

b) Mateřská škola Jindřichov 

 

Kapacita 

školy 

Počet tříd 

k 1. 9. 2015 

Počet 

zapsaných 

dětí 

Počet 

přijatých 

dětí 

Počet tříd 

k 1. 9. 2014 

Počet 

volných míst 

113 2 43 43 2  

 

c)   Mateřská škola Vysoká 

 

Kapacita 

školy 

Počet tříd 

k 1. 9. 2014 

Počet 

zapsaných 

dětí 

Počet 

přijatých 

dětí 

Počet tříd 

k 1. 9. 2014 

Počet 

volných míst 

14 1 14 14 1 0 

 

 

V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
a) Prospěch žáků na základní škole k 30. 6. 2016 

 

Ročník 

Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 13 11 2 0 

2. 20 16 3 1 

3. 18 17 1 0 

4. 16 15 1 0 

5. 12 6 6 0 

Celkem za 1 st. 79 65 13 1 

6. 14 5 9 0 

7. 16 3 12 1 

8. 7 0 6 1 

9. 7 3 4 0 

Celkem na 2. st. 44 11 31 2 
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b) přehled umístění vycházejících žáků 

 

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 zdravotnická škola Opava, Dvořákovy sady 2, 

příspěvková organizace, Dvořákovy sady 176/2, 746 21 

Opava 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, 

Krnov, příspěvková organizace, Jiráskova 841/1a, Pod 

Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

Lucie Moravcová 

 

 

Tereza Korduliaková 

 

 

Pavlína Doláková 

Pavlína Hankeová 

3. TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY 

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková 

organizace, Soukenická 140/21, pod Bezručovým vrchem, 

794 01 Krnov 

 

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, 

Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, 

Předměstí, 746 95 Opava 1 

1 

 

 

 

2 

Filip JanValenta 

 

 

 

Adéla Dedková 

Veronika Krušinová 

4. ODBORNÉ UČILIŠTĚ 

 0  

 

Celkový počet vycházejících žáků je 7, z toho 7 vychází z 9. ročníku. 

 

 

 

 

c)Počet žáků se sníženou známkou z chování k 30. 6. 2016 

Stupeň chování Počet žáků 

Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 0 0 

3. 0 0 

 

d)Celkový počet neomluvených hodin k 30. 6. 2016 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

4 117 0,99 

 

Vysoký počet neomluvených hodin byl zapříčiněn velmi špatnou a nepravidelnou 

docházkou dvou žáků. Jejich nedostatečná školní docházka byla řešena ve spolupráci 

s OSPOD a Policií ČR.  

 

 



 

 

 10 

Školní knihovna ve školním roce 2015/2016 

 

 Letošní školní rok se nesl ve znamení rozvíjení čtenářské gramotnosti. Zapojili jsme se 

do projektu Výzva 56, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství pod číslem 2368/56/7.1.1/2015. 

V rámci tohoto projektu, který jsme nazvali „Pomozme dětem naučit se číst“, nám byla 

poskytnuta dotace ve výši 227. 024,-Kč, za kterou bylo nakoupeno 456 nových knih a 

elektronické čtečky knih pro žáky a pedagogy. Díky tomuto projektu jsme se seznámili 

s novou metodou na podporu rozvoje čtenářství – Čtenářskými dílnami. V těchto dílnách mají 

možnost učitelé i žáci nabízet zajímavé knihy svým žákům a spolužákům, a tímto je nenásilně 

pobízet ke čtení. Elektronické čtečky používali žáci v hodinách a byly také jako odměna 

zapůjčeny na prázdniny těm, kteří v jednotlivých ročnících byli oceněni za nejlépe vedený 

čtenářský deník nebo za nejvíce přečtených knih. Práce s elektronickými čtečkami knih byla 

pro děti velice příjemným zpestřením a nečinila jim sebemenší problémy 

 I v tomto roce jsme pokračovali v organizovaných návštěvách celých tříd v naší 

žákovské knihovně, které spolu se záznamem přečtených knih do čtenářských deníků, které 

zpracovávají žáci do 3. ročníku, sloužily k posilování čtenářské gramotnosti žáků naší školy. 

Nebyl tedy ve škole žák, který by nebyl do knihovny zapsán. 123 žáků přišlo celkem 317 krát 

a vypůjčilo si 431 knih. Díky vedení učitelů převládaly výpůjčky knih z krásné literatury – 

bylo jich 354. Encyklopedií a naučných knih si čtenáři vypůjčili 77, což je velký pokles oproti 

loňskému roku a i rokům předešlým. Je to jistě způsobeno rychlou dostupností všech 

informací na internetu.  

 Mimo již zmíněných 465 knih z projektu Výzva 56 přibylo do knihovny ještě dalších 6 

knih z daru od organizátorů Světové školy, 25 knih bylo zakoupeno do soutěže Souboj 

čtenářů, 3 knihy jsme pořídili účelově k projektu o Karlu IV. a 12 knih jsme získali jako 

bezplatné prémie za naše nákupy v internetových knihkupectvích. Knižní fond jsme tedy 

obohatili o nových 502 knih, a tento momentálně čítá 3460 titulů. 

 

 

 

 

Přehled návštěv jednotlivých ročníků ve školní knihovně ve školním roce 2015/2016 

 

ROČNÍK 1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ 

1. ročník   8. 3. 2016 30. 5. 2016 

2. ročník 8. 10. 2015 15. 1. 2016 11. 3. 2016 31. 5. 2016 

3. ročník 19. 11. 2015 5. 1. 2016 20. 5. 2016 24. 6. 2016 

4. ročník 18. 9. 2015 8. 1. 2016 20. 5. 2016 20. 6. 2016 

5. ročník 23. 9. 2015 20. 1. 2016 11. 4. 2016 15. 6. 2016 

6. ročník 21. 9. 2015 15. 1. 2016 Souboj čten. 13. 5. 2016 

7. ročník 21. 9. 2015 15. 1. 2016 10. 3. 2016 13. 5. 2016 

8. ročník 18. 9. 2015 15. 1. 2016 10. 3. 2016 13. 5. 2016 

9. ročník 18. 9. 2015 18. 1. 2016 29. 3. 2016 13. 5. 2016 
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VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Nárůst rizikového chování včetně zneužívání návykových látek se týká i populace 

mládeže a dětí školního věku. Děti, které navštěvují ZŠ, patří k nejohroženější skupině. 

Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky a poskytnout 

žákům potřebné informace formou, která je přiměřená jejich věku. 

Z tohoto důvodu i naše škola připravuje a realizuje komplexní program primární 

prevence rizikového chování včetně primární prevence užívání návykových látek, do kterého 

je zahrnuto co nejvíce spolupracujících subjektů. 

Cílem programu je zabezpečit, v souladu s koncepcí MŠMT ČR (Metodický pokyn 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských 

zařízeních č.j. MŠMT-22294/2013-1), účinnou prevenci společensky nežádoucích jevů u žáků 

Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál. 

Minimální preventivní program (dále jen „Preventivní program“) je pravidelně jednou ročně 

vyhodnocován, kdy je v dlouhodobém rozhraní sledována jeho celková účinnost.  

 

Primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti naší školy je zaměřena 

na:  

     a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:  

 záškoláctví; 

 šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus;  

 kriminalita, delikvence; 

 užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky (OPL) 

a onemocnění infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek; 

 dbaní o osobní bezpečí; 

 netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling). 

 

b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: 

 domácího násilí; 

 týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání; 

 ohrožování mravní výchovy mládeže;  

 poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie); 

 

 

PREVENTIVNÍ AKCE KDO 

Mezinárodní hasičské cvičení ZŠ 

Stůj, pozor, červená s Policií ČR 1. a 2. ročník 

Nemluvím, stejně mě neposlouchají 2. stupeň 

Ne závislostem s Policií ČR 5. ročník 

Hasík  2. a 6. ročník 

Kyberšikana 3. – 9. ročník 

Návštěva u hasičů v Bruntále 5. a 7. ročník 
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VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a 

technických pracovníků školy 
 

Prioritou školy v tomto školním roce bylo zajistit absolvování studia u pracovníků školy pro 

výkon specializovaných činností: 

 Pracovníka v kurzu „Zdravotník volnočasových aktivit“; 

 Zajistit dokončení studia v DVPP – pedagogika dle zákona č. 563/2004, o 

pedagogických pracovnících; 

 Zajištěno studium ped. pracovníka  I. stupně - pedagogika dle zákona č. 563/2004, o 

pedagogických pracovnících; 

 

 

V následném roce je nutné, aby bylo započato studium: 

 Preventista – sociálně – patologických jevů; 

 Výchovný poradce; 

 Zajištěno studium ped. pracovníka  I. stupně; 

 Proškolit pracovníky I. a II. stupně v rámci „Inkluze do škol“; 

 Zpracování podkladů pro žádosti PPP; 

 Proškolit pedagogické pracovníky MŠ – v předškolních gramotnostech- Ma, technika, 

JČ. 

 

V uvedených případech bude škola podporovat studium v rámci akreditovaných vzdělávacích 

programů vysokých škol a jiných vzdělávacích institucí. 

 

Dlouhodobý plán DVPP: 

Škola se zaměří na vzdělávání celého pedagogického týmu, kdy budeme preferovat celoplošné 

vzdělávání na území školy a vedení školy bude volit témata s ohledem na potřeby školy jako 

celku. Témata budou zařazena do ročních plánů DVPP školy tak, aby pro každý školní rok bylo 

vybráno jedno téma, aby účastníci prošli celým kurzem, případně měli možnost doplnit si 

chybějící lekce.  

Dále bude podpořeno vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich aprobací, popř. rozšíření 

aprobací u jednotlivých pracovníků. 

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. 2015 proškoleny z odborné přípravy 

preventisty PO. 

 Pracovnice školní kuchyně byly proškoleny o chodu kuchyně. 

 Všichni pracovníci organizace byli proškoleni v únoru 2016 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 13 

Pedagogičtí pracovníci: 

 

 

Typ kurzu 

Počet zúčastněných 

pedagogů 

Řízení školy, legislativa  1 

Studium ke splnění KP dle § 2-5 V317 4 

Čtenářské dílny 4 

Škola a rodina 13 

Společné vzdělávání PPP Bruntál 3 

SMART BOARD 6 

Školení Pasco 1 

Slovní úkoly kořeněné životem 2 

Setkání učitelů fyziky (4x) 1 

Konference Fy a Ma do škol 1 

Fy – tlak, helium, zvuk 1 

Global School (3x) 2 

Zdravotník zotavovacích akcí 2 

Seminář dobré praxe – ekoškola 1 

Dotkneme se inovací 1 

Týdenní kurz keramiky 1 

Krajské normativy 1 

Novely v legislativě školství 2 

Učebna Robotel – jazyková učebna 2 

„Its so authentic“ 1 

Systém InspIS ŠVP 1 

Koordinátor ŠVP – dvoletý kurz 1 

Tvořivá práce v LV a její propojení se slohovým 

výcvikem 1 

Angličtina pro současnou generaci žáků 1 

Nová technologie ROBOTEL 4 

Tabule SMART Board 18 
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VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

O našich aktivitách informujeme rodiče i širokou veřejnost na školních webových 

stránkách www.zsjindrichov.cz. Tyto stránky jsou pravidelně aktualizovány, na jejich 

aktualizaci se podílí všichni učitelé. Články o dění v naší škole byly několikrát otištěny 

v regionálním deníku (dojíždění dětí, projekty Světová škola, Global schools) a v časopisu 

Školství. O průběhu našeho projektu také informoval Zpravodaj Světové školy. Důležité 

informace mají možnost sledovat žáci i návštěvníci školy na hlavní nástěnce před ředitelnou. 

Získané certifikáty a ocenění jsou vyvěšeny ve vestibulu u hlavního vstupu do školy. O 

nejdůležitějších projektech jsou informace podávány prostřednictvím nástěnky v přízemí 

naproti hlavním vstupním dveřím. 

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. 

 

AKCE PRO RODIČE A DĚTI KDO 

Pasování deváťáků ZŠ 

Přítel dětí UNICEF – příspěvek na terapeutickou výživu ZŠ 

Podzimní tvoření ŠD 

Brambory, brambory MŠ Vysoká 

Cesta za pokladem ŠD 

Návštěva v 1. třídě MŠ 

Setkání s polskými dětmi 1. a 2. ročník 

Sportovní odpoledne  ŠD 

Cesta za starými stromy MŠ 

Slavnost jablka ŠD 

Drakiáda ŠD 

Vítání občánků MŠ 

Mezinárodní hasičské cvičení ZŠ 

Halloweenský rej ZŠ  

Haloweenské běsnění MŠ Vysoká 

Den stromů MŠ 

Podzimní korále MŠ 

Svatý Martin MŠ 

Rozsvícení vánočního stromu ZŠ a MŠ 

Přišel k nám Mikuláš ZŠ a MŠ 

Setkání v Moszcance 2. ročník 

Vánoční strom pro zvířátka MŠ Vysoká 

Adventní koncert v kostele 1. stupeň 

Pečení vánočního cukroví ZŠ 

Uspávání zahrady MŠ 

Vystoupení na OÚ Petrovice Pěvecký sbor 

http://www.zsjindrichov.cz/
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Zpívání na schodech Pěvecký sbor 

Vánoční besídka MŠ 

Janovské zpívání MŠ 

Prodejní stánek na obecních vánočních trzích ZŠ a MŠ 

Kulturní vystoupení na vánočních trzích Pěvecký sbor a MŠ 

Testování profesní orientace 9. ročník 

Tříkrálová sbírka ZŠ 

Mulichar a Bulichar MŠ 

Zápis do 1. ročníku 1. stupeň 

Karneval ŠD 

U hasičů MŠ 

Velikonoční tvoření MŠ Vysoká 

Vystoupení v Bartultovicích MŠ Vysoká 

Odpoledne s maminkami MŠ Vysoká 

Ekotým v Litovli Ekotým 

Vystoupení k MDŽ v Janově MŠ 

Den otevřených dveří  MŠ 

Vynášení Moreny MŠ 

Den otevřených dveří ZŠ 

Jarní besídka  MŠ Vysoká 

Turnaj ve vybíjené – Město Albrechtice ŠD 

Letnice MŠ Vysoká 

Šipkovaná ŠD 

Noc s Andersenem a Karlem IV. ZŠ 

Prezentace na otevření ČOV v Jindřichově Ekotým 

Český den proti rakovině ZŠ a MŠ 

Lesy nás baví – Den stromů 4. a 5.. ročník 

Svatojánská noc ŠD 

Sbírka víček pro Verunku ZŠ a MŠ 

Zahrada plná dětí MŠ Vysoká 

  

  

 

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA KDO 

Stůj, pozor, červená 1. a 2. ročník 

Soutěž mladých cyklistů 7. ročník 

Dopravní výuka na dopravním hřišti 4. ročník 

Výlet na kolech a koloběžkách  ŠD 

  

 

 

KULTURNÍ A POZNÁVACÍ AKCE KDO 

Vida – to je věda 2. stupeň 

Předtančení na Školním plese 9. ročník 

Divadlo Opava – Zdravý – nemocný 6. a 7. ročník 

Školní výlet – Budišov nad Budišovkou 1., 2. a 4. ročník 

Školní výlet – Ostrava, Beskydy, Svět techniky 9. ročník 

Školní výlet – Ostrava, Slezskoostravský hrad, Miniuni 4. a 5. ročník 

Školní výlet – Ostrava – Svět techniky 7. ročník 
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Školní výlet – Ostrava – Svět techniky, U 96 6. ročník 

Divadlo Krnov 1.,2. a 3. ročník 

Divadlo Opava – Být nebo nebýt 8. a 9. ročník 

Výchovný koncert MŠ 

Výlet do Zlatých Hor MŠ 

  

 

 

ŠKOLNÍ PROJEKTY KDO 

Sněhuláci pro Afriku ZŠ a MŠ 

Čtenářské dílny – Výzva 56 ZŠ 

Global schools ZŠ 

Týden rozvojového vzdělávání – Jsme na jedné lodi ZŠ 

Třídění je umění ZŠ 

Ekoškola ZŠ 

Lesy ČR ZŠ 

Ukliďme Česko ZŠ  

Ovoce a zelenina do škol 1. stupeň 

Světová škola – příběhy z Masuku 2. stupeň 

Světová škola – Postavme školu v Africe ZŠ 

Světová škola – Běh pro Afriku ZŠ 

Víčka pro Verunku ZŠ a MŠ 

Den prázdných tříd ZŠ 

Ekotým v akci ZŠ 

Na slovíčko s otcem vlasti – projekt Karel IV. ZŠ  

Rodiče čtou dětem MŠ 

Poznáváme obec MŠ 

Hledání jara  MŠ 

Den země ZŠ a MŠ 

O životě v pravěku MŠ 

 

 

TŘÍDNÍ PROJEKTY KDO 

Nemluvím, stejně mě neposlouchají 2. stupeň ZŠ 

Sestav si svou buňku 6. ročník 

Svátek pera 1. ročník 

Experimentální měření 8. ročník 

Žížalí farma 6. ročník 

Zeměpisný projekt 7. ročník 

Indiáni v matematice 1. ročník 

Zahrádka ve skleníku 1. ročník 

Soutěž Krysáci 6. ročník 

 

 

 

ZAPOJENÍ DO SOUTĚŽÍ KDO 

ABC kupa papíru ZŠ 

Přírodovědný klokan – školní kolo 8. a 9. ročník 

Tvořivost ve 3D – Pohádkové postavy ZŠ 

Olympiáda v českém jazyce – školní kolo 2. stupeň 

Souboj čtenářů – 11. místo 6. ročník 
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Recitační soutěž – školní kolo ZŠ 

Karel IV. očima dětí – vv soutěž ZŠ 

Přehlídka dětských recitátorů Krnov Vybraní žáci 

Literární soutěž České pošty 6. ročník 

Rosteme s knihou 7. ročník 

Ekologická soutěž ZŠ 

Krajská přehlídka dětské sólové recitace Monika Kopecká 

Zlatý list  6. a 7. ročník 

Nejlepší časopis roku – krajská soutěž Mladý žurnalista 

Tady jsem doma – vv soutěž ZŠ 

Matematický klokan 3. – 9. ročník 

Ochrana životního prostředí – vv soutěž ŠD 

Rytíř z nosu – vv soutěž MŠ 

 

 

SPORTOVNÍ UDÁLOSTI KDO 

Najdi si svou kešku Opava 8. a 9. ročník 

Okresní soutěž ve stolním tenise – krajské kolo Děvčata 9. ročník 

Velká šachová soutěž Města Albrechtic 1. stupeň 

Plavecký výcvik 1. stupeň 

Okrskové kolo ve florbale 2. stupeň 

Novoroční padesátka ZŠ 

Novoroční střelba Střelecký kroužek 

Šachový turnaj v Holčovicích Šachový kroužek 

Lyžařský výcvik 5. a 7. ročník 

Turnaj ve střelbě ze vzduchovky Zlaté Hory Střelecký kroužek 

Silák školy 2. stupeň 

Mc Donald cup – okrskové kolo 1. stupeň 

Branný závod Mikroregionu Krnovsko ZŠ 

Dětská olympiáda – 4. ročník MŠ 

Dětský sportovní den ZŠ 

 

 

 

BESEDY KDO 

Ne závislostem 5. ročník 

Artifex 8. a 9. ročník 

Vánoční příběh a jeho poselství ZŠ 

Hasík 2. a 6. ročník 

Kyberšikana, nástrahy internetu 3. – 5. ročník 

Návštěva u hasičů 5. a 7. ročník 

 

 

Účast na olympiádách a soutěžích 

Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2015/2016 

Název soutěže 

 
Umístění v okresním (nebo 

oblastním) kole 

Okresní kolo stolního tenisu Dívky 9. ročník 1. místo – postup do 

krajského kola 
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Krajské kolo stolního tenisu Dívky 9. ročník – 5. – 6. místo 

Přírodovědný klokan Školní kolo 

3D postavy Mikroregion Krnovsko 1. místo 

Velká cena Holčovic v šachu Účast 

Okrskové kolo ve florbalu – mladší žáci Účast 

Najdi si svou kešku Účast 

Celostátní výtvarná soutěž Karel IV. očima dětí Účast 

Okresní finále v halové kopané Účast 

Šachový turnaj Vrbno pod Pradědem Účast 

Olympiáda v českém jazyce Školní kolo 

Česká pošta – literární soutěž „Napiš dopis sám sobě ve 

věku 45 let“ 

Účast 

Město jako literární kulisa – literární soutěž Účast 

Matematický klokan Školní kolo 

Recitační soutěž Školní kolo 

Okresní kolo- 2. místo a postup do 

krajského kola - Monika Kopecká 

Krajské kolo – 2. místo, cena diváků 

Monika Kopecká 

Souboj čtenářů 11. místo 

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

Okrskové kolo 5.-6. místo starší žáci 

Ekologická soutěž 6. místo 

Soutěž mladých cyklistů Okrskové kolo – účast 

Branný závod Mikroregionu Krnovsko 3. místo Josef Barcik 

Turnaj ve střelbě ze vzduchovky 1. místo Anna Krušinová 

3. místo Daniel Zábranský 

Výtvarná soutěž Tady jsem doma Účast 

Nejlepší školní časopis Krajské kolo - 5.místo  

Zlatý list – přírodovědná soutěž 4.- 5.místo starší žáci 

13. místo mladší žáci 
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Projekt Světová škola 

 

Titul Světová škola, který jsme loni získali, je nám propůjčen na dva roky. I letos jsme 

museli splnit podmínku uspořádáním komunitní akce. Veškeré činnosti byly nasměrovány k 

pochopení důležitosti vzdělání. Zaměřili jsme se na sledování úrovně gramotnosti ve světě, 

zajímali jsme se o to, proč děti z rozvojových zemí nechodí do školy, jak je to se vzděláváním 

dívek atd. Přemýšleli jsme o tom, o co bychom byli ochuzeni, kdybychom nechodili do školy, 

jaké klady a zápory školní docházky vnímáme, dotkli jsme se i aktuálního tématu inkluze. 

Jednou z aktivit byla výstavka Příběhy z Masuku, kterou nám zapůjčila organizace ARPOK, a 

my jsme ji nainstalovali do šaten, aby byla stále přístupná všem žákům. V jednolivých 

příbězích se můžeme dovědět, jak vypadá život skutečných středoškoláků v Zambii, jaké mají 

plány, jaké řeší problémy. Výstava nás inspirovala k diskuzi o důležitosti vzdělání, vyplňovali 

jsme pracovní list, na kterém jsme si ověřili, co jsme si zapamatovali, a hlavně jsme zjistili 

spoustu nových informací o tom, jak se žije jinde ve světě. 

Název letošní komunitní akce v projektu Světová škola byl „Postavme školu v 

Africe“. Tuto akci jsme uspořádali ve spolupráci se společností Člověk v tísni. Díky 

charitativního běhu jsme se pokusili vybrat nějaké finanční prostředky, které nadace Člověk v 

tísni použije na výstavbu školy v Etiopii nebo na zakoupení školních potřeb pro tamní žáky. O 

tom, jak takováto pomoc v Etiopii probíhá, se můžete dočíst v následujících odkazech: 

http://www.skolavafrice.cz/o-etiopii.  

Několik škol v Etiopii už stojí – podívejte se zde: http://www.skolavafrice.cz/skoly 

A proč jsme si vybrali právě tento projekt? Protože si uvědomujeme, že vzdělání je 

důležité. Pro nás je chození do školy naprosto běžná věc. Někdy se nám do školy chce, občas 

zase ne, někdy nás výuka baví a jindy ani trošku. Zamysleli jsme se nad tím, o co bychom 

přišli, kdybychom do školy nechodili, nad tím, co nás na škole baví a co ne. Výtvarně jsme 

zpracovali své sny o budoucím povolání, a to proto, abychom si uvědomili, že bez vzdělání 

tohoto nedosáhneme. Pokusili jsme se zmapovat úroveň gramotnosti ve světě a zjistili jsme, 

že pro 61 milionů dětí je v dnešním moderním světě vzdělání stále nedostupné. Pátrali jsme 

po příčinách, proč děti nemohou chodit do školy, co nedostupnost vzdělání může způsobit, 

zaznamenali jsme zajímavé informace o vzdělávání dívek z rozvojových zemí, kterým je 

často možnost vzdělávat se upírána. Víme, že jedním z práv každého dítěte je právo na 

vzdělání. Chtěli jsme tedy alespoň trošku pomoci těm dětem, které do školy chodit nemohou, 

protože školu nemají. 

http://www.skolavafrice.cz/o-etiopii
http://www.skolavafrice.cz/skoly


 

 

 20 

 

  

 

Důležitým úkolem dětí bylo získat sponzory svého běhu. Sponzorem se mohl stát 

každý: rodiče, prarodiče, sourozenci, sousedi, kamarádi, známí, majitelé firem a další. Stačilo 

jen žákovi, který bude běhat pro Afriku, přislíbit jakoukoli finanční částku, podepsat mu 

sponzorský list a vyplatit mu odpovídající částku po zaběhnutí určitého počtu koleček, a to do 

10 dnů po konání akce. Kolečko na našem hřišti měří cca 400m. 
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V rámci motivace k tomuto běhu všichni žáci viděli informační videa o životě v 

Etiopii, o podmínkách, v jakých děti chodí a často i nechodí do školy, a také o tom, jak bude 

vypadat samotný běh pro Afriku. Viděli také 2 již postavené školy, dozvěděli se, co kolik 

stojí, a pokud mohu mluvit alespoň za některé děti, tento nápad je nadchl. Zde si můžete 

přečíst 4 důvody, proč běžet pro Afriku http://www.skolavafrice.cz/4-duvody 

Ve čtvrtek 9. 6. 2016 nastal den D, kdy se konala komunitní akce spojená s Během pro 

Afriku. Úvod celé akce proběhl ve školní jídelně, kdy náš pěvecký sbor zahájil první část 

dvěma písničkami ze školního prostředí. Průvodního slova se ujali žáci 5. ročníku – Monika 

Kopecká, Matěj Pavlíček a Ondřej Štíbr, kteří jsou už ve svém projevu před veřejností 

úplnými profíky. Děvčata ze 7. ročníku Irena Timová a Nikola Netuková pomocí prezentace 

seznámila přítomné se základními fakty o vzdělání a gramotnosti ve světě. Průvodní slovo k 

prezentaci měla skvěle připraveno. Návštěvníci zhlédli videoprezentaci o situaci ve školství v 

Etiopii a také zdravici pana Vojtěcha Drahoráda, pracovníka nadace Člověk v tísni, který má 

stavbu škol v Etiopii na starost. Po nezbytných informacích z úst koordinátorky projektu 

Aleny Grossové jsme se všichni vydali na školní hřiště, kde proběhl samotný běh pro Afriku. 

Přítomní závodníci běželi pro lepší organizaci rozděleni do 3 kategorií: 1.- 3. ročník, 4. a 5. 

ročník a 2. stupeň. Přihlášených závodníků bylo téměř 70 a všichni pojali běh velmi 

zodpovědně. Každý obdržel startovní číslo s políčky na zaškrtávání uběhnutých koleček a 

vyběhl na trať, kde jedno kolečko měřilo cca 400 metrů. Byli jsme svědky několika rekordů 

ve zdolání 10 koleček a obáváme se, že kdyby nebyl stanoven maximální počet koleček, 

běhají na hřišti někteří ještě dnes. Přítomní rodiče, sponzoři,  při výkonech svých dětí začali 

rychle kontrolovat obsah svých peněženek, protože hrozil jejich finanční kolaps. Velkým 

překvapením byla i skupinka běžců z řad rodičů, učitelů a dalších návštěvníků, kteří se 

přihlásili a uběhli alespoň jedno symbolické kolo. Zúčastnil se dokonce i jeden pes. 

http://zsjindrichov.rajce.idnes.cz/Beh_pro_Afriku/ 

Konečná bilance dopadla takto: 

 celková částka                              19 825,- Kč 

 počet běžců                                   71 + 1 pes 

 počet uběhnutých koleček            102 km a 400 m 

 max. počet koleček                        15 dětí 

 nejvíce peněz vyběhala     Magda Hrancová   2 450,- Kč 

http://www.skolavafrice.cz/4-duvody
http://zsjindrichov.rajce.idnes.cz/Beh_pro_Afriku/
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Mockrát děkujeme všem obětavým běžcům, velkému množství sponzorů a také organizaci 

Člověk v tísni a panu Drahorádovi, kteří mají perfektně zvládnutou organizaci běhů. 

V následujícím odkazu jsou výsledky všech zapojených škol. 

 http://www.skolavafrice.cz/vysledky 

 

http://www.skolavafrice.cz/vysledky


 

 

 23 

 

 



 

 

 24 

 Projekt Global schools 

Po našem úspěchu a získání titulu Světová škola jsme se pro následující 3 školní roky 

stali účastníky mezinárodního projektu Global schools: svět ve školní výuce. Tento projekt 

organizuje vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni a Krajské vzdělávací 

informační centrum (KVIC). 

 

Programu se účastní 16 organizací z 10 evropských zemí a společně usilují o posílení  

role vzdělávání ke globálnímu občanství a o zkvalitnění výchovy ke globální odpovědnosti u 

žáků základních škol. Projektu se účastní 12 základních škol z Moravskoslezského kraje. 

Každá ze škol uspořádala ve dnech 16. - 22. 11. 2015, kdy probíhal Týden globálního 

vzdělávání, jednodenní projekt, kterým reagovaly na některé z globálních témat, kterými jsou 

např. základní lidská práva, diskriminace, migrace ve světě, chudoba, hlad, zhoršování 

životního prostředí atd. Podtitulem letošního Týdne globálního vzdělávání bylo heslo „Jsme 

na jedné lodi“. 

 

Námětem našeho jednodenního projektu byli uprchlíci – záležitost, o které všichni 

alespoň něco málo slyšeli. Nechtěli jsme dětem vštěpovat, zda jsou uprchlíci dobří či špatní, 

nechtěli jsme posuzovat, zda znamenají nějaké nebezpečí nebo ne. Chtěli jsme díky projektu 

dětem představit země, ze kterých uprchlíci utíkají a nastínit důvody, které pro emigraci mají. 

Zhlédli jsme dva filmy o problematice emigrace, psali jsme dopis jedné z postav těchto filmů 

metodou volného psaní. Četli jsme příběhy různých uprchlíků z různých období dějin a snažili 

jsme se vyvodit z textu důvod jejich útěku. Pak jsme prezentovali plakáty o jednotlivých 

státech, ze kterých uprchlíci utíkají, pokusili jsme se formou brainstormingu zjistit, co 

považujeme za věci nezbytné pro život. Poté jsme se pokusili vybrat 5 věcí, které bychom si 

vzali s sebou, kdybychom měli náhle a na neurčitou dobu opustit svůj domov. Celý den 

završila společná výtvarná tvorba velkého plakátu lodi s lidmi různých národností, na jehož 

výrobě se podílely úplně všechny děti. 

 Děti po celou dobu vyjadřovaly své názory a myšlenky, projevovaly empatii, ptaly se 

na věci, které je zajímaly nebo jim nebyly jasné. Vytvářely si tak vlastní pohled na věc, 

vlastní názor na toto kontroverzní téma. A pochopily nejdůležitější věc: Všichni jsme jen lidé 

na jedné lodi. 

http://zsjindrichov.cz/wp-content/uploads/2015/10/blobal-schools.jpg
http://zsjindrichov.cz/wp-content/uploads/2015/10/kvic.jpg
http://zsjindrichov.cz/wp-content/uploads/2015/10/varanty.jpg
http://zsjindrichov.cz/wp-content/uploads/2015/10/logo-cloveka-v-tisni.jpg
http://zsjindrichov.cz/wp-content/uploads/2015/10/jsme-na-jedn%C3%A9-lodi.jpg
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Projekt Karel IV. 

Letos jsme si připomněli 700 – leté výročí narození Karla IV.  Protože to byla velmi 

významná a inspirativní osobnost našich dějin, nemohli jsme toto výročí opomenout a během 

druhého pololetí jsme se tomuto tématu intenzivně věnovali.  

Do středověku jsme se tematicky naladili díky „Noci s Andersenem“, kde jsme 

například prošli krčmou, lazaretem, klenotnicí či rytířským sálem.  

Do samotného projektu s příznačným názvem „Karel IV.“ se zapojili žáci od 3. do 9. 

ročníku. Projektové dění zahrnovalo široké spektrum aktivit. V hodinách výtvarné výchovy 

s paní učitelkou Cilovou žáci vytvářeli krásné obrázky s tématikou Karla IV. Některé z nich 

byly opravdu povedené a pro byly dokonce odeslány na soutěž.  Během celého projektu byli 

žáci rozděleni do družin, v nichž zastupovali jednotlivé středověké rody. Seznámili se s jejich 

životem a především se pokusili s využitím různých technik vyrobit jejich erby.  Mohli jsme 

spatřit erby perníkové, dřevěné či papírové. A že byly vskutku povedené. Protože téma 

projektu umožňovalo provázat v podstatě všechny školní předměty, tak v rámci různých 

vyučovacích hodin se žáci věnovali zkoumání středověkého života a především života Karla 

IV. Výsledkem jejich snažení byly často krásné a propracované plakáty. 

Řada našich žáků má soutěživého ducha a právě pro ně probíhala dlouhodobě soutěž 

s tématikou otce vlasti. Žáci měli možnost odpovídat na otázky týkající se samozřejmě koho 
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jiného než Karla IV. Největší úspěch v této soutěži zaznamenali žáci čtvrtého ročníku.                  

Abychom jen netrápili mozky, chtělo to také nějaké oddechnutí a pobavení a to pro nás 

připravil kulturním zážitkem školní pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Grossové. Naše 

uši potěšily v jejich podání známé písně z filmu „Noc na Karlštejně“.  Neméně pohlcujícím 

kulturním zážitkem bylo divadelní představení žáků sedmého ročníku o životě Karla IV., 

které secvičili s paní učitelkou Houdkovou a paní učitelkou Smolíkovou. 
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Ve školním roce 2015/2016 proběhly u žáků 9. ročníku online testy profesní orientace 

pomocí audiovizuálního programu Průvodce světem povolání. Tento program seznámil 

testované s 600 druhy povolání. Na základě sdělených zájmový priorit program jednotlivcům 

vygeneroval nejvhodnější směr vzdělávání a profesní orientace.   

V hodinách výpočetní techniky se žáci účastnili na projektu Minisčítání 2015, jehož  

hlavním cílem bylo seznámit žáky zábavnou formou se statistikou, zajímavě a prakticky jim 

přiblížit princip sběru, zpracování a využití statistických dat.  

Ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci se žáci 9. ročníku zúčastnili 

testování čtenářské gramotnosti, které bylo zaměřeno na kritické myšlení. Testování dosud 

není ukončeno, protože probíhá celostátně. 

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

Spolupráce pokračuje ve stejném režimu. Žáci si z třídního kolektivu volí jednoho zástupce, 

který tlumočí potřeby žáků vedení školy a pedagogickým pracovníkům. Vedení školy přes 

tyto zástupce sděluje potřebné informace, které jsou následně probírány a řešeny 

v třídnických hodinách. Nejedná se o klasický školní parlament, ale tato forma diskuze žáků, 

pedagogů a ostatních pracovníků školy se nám již osvědčila. 
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IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
  

a) inspekční činnost provedena ČŠI  

 

Statutární zástupce školy řešil pouze písemné dotazování ČŠII, které upozorňovalo, že je 

náhradou za probíhající inspekci. 

Vedení školy vyplnilo dotazovací tabulky za ZŠ a MŠ Jindřichov, které nám v následném 

školním roce umožní čerpat finanční zdroje z prostředků MAP. 

 

b) 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 družiny na maximální 

kapacitu 90 dětí. V závazném stanovisku souhlasí s navýšením kapacity 

školní družiny od 1. 9. 2016.  

 Finanční výbor zřizovatele: 27. 10. 2015 provedl finanční kontrolu dle 

pověření č. 3/2015. Nebylo dáno žádné opatření. 

Další kontrola proběhla dne 2. 2. 2016, dle pověření č. 1/2016. Nebylo dáno 

žádné opatření. 

 Dne 22. 8. 2016 byla provedena finanční kontrola d odkazem na 

ustanovení §4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, nebylo dáno žádné 

opatření 
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X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2015 
 

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 

Poskytnuté NIV dotace na přímé 

náklady na vzdělávání 

9 310 576 9 310 576 0 

a) Závazné ukazatele, z toho:       

mzdové prostředky celkem 6 532 000 6 532 000 0 

Platy 6 302 000 6 302 000 0 

OPPP 230 000 230 000 0 

b) Orientační ukazatele, z toho:       

Odvody na pojistné 2 222 000 2 222 000 0 

Odvody na FKSP 63 000  63 000  0 

ONIV 172 000 172 000 0 

 

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  2015 (v tis. Kč, na dvě des. místa)             

Účet – položky 

Hlavní činnost Doplňková činnost   

Plán 

2015 

Navýšení 

rozpočru 
2015 

Cekem 

rozpoč
et 2015 

Skutečn

ost k 31. 

12. 2015 
(závěrka

) 

Rozdíl 
mezi 

skutečno

stí a 
rozpočte

m 

celkem 

Plán 

2015 

Skutečnost k 

31. 12. 2015 
(závěrka) 

  

501 Spotřeba materiálů   338 122,18  460,18 1632,64 -1172,46 350,13 350,13   

v tom  - potraviny       834,00   

 337,1

2 337,12   

          - pitný režim        0          

          - materiál pro výuku       24,13         

          - knihy, učební pomůcky        187,19         

          - tiskoviny, časopisy       5,05         

          - čistící prostředky       14,58    5,79 5,79   

          - drobný dlouh. hmot. majetek       76,91         

          - ochranné pomůcky       9,9    1,34  1,34   

          - údržbářský materiál       359,54    2,25  2,25   

          - kancelářské potřeby       33,56    1,00 1,00   

          - spotřeba materiálů ostatní       87,78    2,63 2,63   

502 Spotřeba energie  1045   1045 544,62 500,38  80,87 80,87   

v tom  - spotřeba vody              32,30    2,13 2,13   

          - spotřeba plynu       298,32    25,24 25,24   
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          - spotřeba el. energie       214,00    53,50 53,50   

511 Opravy a udržování (drobné) 110   110 228,42 -118,42  13,92 13,92   

512 Cestovné 10   10 30,09 -20,09  0,05 0,05    

513 Reprezentace              2,95 --2,95       

518 Ostatní služby        247,5   247,50 437,26 -190,26  4,66 4,66   

          - služby telekom. a radiokom.     

 

46,48    0,79 0,79   

          - konzult.,poradens. a právní       31,03         

          - školení a vzdělávání       17,35     
 

  

          - služby poštovní     

 

11,50         

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

 

24,0         

          - plavání - provozní náklady       30,31         

          - revize, odborné prohlídky       43,44    1,10 1,10   

          - ostatní nákupy j.n.     

 

233,15    2,77 2,77   

521  Mzdové náklady (platy, OPPP) 45   45 172,57 -127,57 76,19 76,19   

v tom  - platy, OPPP       172,57    76,19 76,19   

524 Zákonné soc. pojištění (zdrav.,soc.)  15,5    15,5  32,99 -17,49  25,91 25,91   

525 Náklady na pojištění (zákonné pojiš.)        0,95 -0,95  
  

  

527 Zák. sociál. náklady (příděl do FKSP)        1,22 -1,22  0,76 0,76   

542 Ostatní pokuty a penále         0 0        

549 – Jiné ostatní náklady  36    36 42,47 -6,47  2,44 2,44   

v tom  - bankovní poplatky       7,6         

          - pojištění (majetku, úraz.)       34,87       

  

 

551 - Odpisy dlouhodobého majetku 
 13   13 82,800 -69,80     

 

  

558 – Náklady na nákup DDM 90  90 2693,52 -2603,52 1,16 1,16  

Náklady celkem 1950  122,18 

2072,1
8 5902,53 -3830,35 556,09 556,09   

  

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele  
  

 List č. 3 
  

Výnosy v roce 2015 (v tis. Kč, na dvě des. místa)           

Výnosy v roce 2015 

Hlavní činnost Doplňková činnost   

Plán 2015 

Skutečn
ost k 

31. 12. 

2015 

Rozdíl 

mezi 

skuteč
ností a 

plánem 

Plán 

2015 

Skutečn
ost k 

31. 12. 

2015 

Rozdíl 
mezi 

skutečností 

a plánem 
  

Příjmy ze školného 36,17 36,17           

Příjmy ze stravného 833,96 833,96   634 634     

Úroky 0,15 0,15           

Použití rezervního fondu do výnosů 262,11 262,11           

Použití investičního fondu do výnosu               

Použití fondu odměn do výnosu 76 76            

Ostatní příjmy 2794,37 2794,37    12,7 12,7      

Výnosy celkem 4002,76 4002,76   646,70 646,70   
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NÁKLADY CELKEM  

Hlavní činnost Doplňková činnost   

Celkem 

rozpočet 

Skutečnos
t k 31. 12. 

2015 
Rozdíl  Plán 2015 

Skutečn
ost k 31. 

12. 2015 
Rozdíl    

2072,18 5902,53 
3830,3

5 556,09 556,09 0 
  

                

  Hlavní činnost Doplňková činnost   

ROZDÍL (výnosy minus náklady) hlavní 

činnost = příspěvek na provoz doplňková 

činnost = zisk 

Výnosy-

plán, 

náklady-
rozpočet 

Skutečnos
t k 31. 12. 

2015 

Rozdíl  
Plán 

2015 

Skutečn

ost k 

31. 12. 
2015 

Rozdíl    

4002,76 3830,35 172,41 646,70 556,09 90,61   

                

Upravený hospodářský výsledek             

Hospodářský výsledek  
v Kč, na 

2 des. 

místa 
  

        
  

- z hlavní činnosti 172379,83     

- z doplňkové činnosti 90613,95             

Celkem k 31. 12. 2013 před zdaněním 262993,78             

Předpokládané zdanění celkem 0,00             

Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 262993,78             

Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)  0,00             

Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) 262993,78             

  

 

 

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele    List č. 4 
          
Návrh organizace na rozdělení zlepšeného hospodářského 

výsledku za rok 2015         

          
Ukazatel Kč       

Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-) 262993,78       

   -  z hlavní činnosti 172379,83       

   -  z doplňkové činnosti 90613,95       

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.         
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c) Péče o spravovaný majetek 

 

Oprava a údržba spravovaného majetku MŠ Částka celkem 

Oprava a údržba ve školní jídelně ZŠ   

Oprava vzduchotechniky 13634,00 

Oprava myčky 6386,00 

Oprava plynového kotle 7432,00 

Celkem opravy v jídelně 27452,00 

Oprava a údržba spravovaného majetku ZŠ Částka celkem 

Oprava vodoinstalace sklepy, nové učebny 16552,70 

Instalace zámků bezpečnostní 0,00 

Oprava radiátoru 5227,20 

Oprava omítek sklep, nové učebny 75084,00 

Úprava venkovních prostor kolem školy 39656,25 

Oprava podlahy, položení linolea, koberce 71318,61 

 Oprava tělocvičného nářadí a zařízení 1258,50  

Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2015 za IČ 

          

Ukazatel Kč/ počet       

Příspěvek na provoz od zřizovatele na rok 2014 (bez LV) 2072180,60       

průměr žáků (dětí) v kal. roce 2014 173       

Průměr provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) 11977,92       
          
          
 

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

místa)         
          

Ukazatel 
Stav 

k 31. 12. 

2015 

Návrh na 

příděl ze 

ZHV 2015 

Návrh na 

převod v 

roce 2016 

Současný 

aktuální 

stav (2016) 

Rezervní fond 46447,72 132993,78 132993,78 179441,50 

Fond odměn 0,00 130000 130000 130000,00 

Investiční fond 214366,72 0 0 214366,72 

Převod z rezervního do investičního fondu X X X X 

  List č. 3 
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Opravy ZŠ celkem  209097,26 

 

 

Investiční akce spravovaného majetku z vlastních 

zdrojů 

Částka celkem 

Za rok 2015  0 

 

 

 

Investiční akce spravovaného majetku ze zdrojů 

odboru investic MMO 

Částka celkem 

Za rok 2015 0 

 

XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 
 

Ve školním roce 2015-2016 nebyly použity zdroje z rozvojových a mezinárodních programů. 

 

 

 

 

XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

 
V tomto školním roce dobíhala spolupráce s KVIC Nový Jičín v rámci projektu Obec 21. 
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XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

 
Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: 

 

  

Mimorozpočtové 

zdroje 

Název projektu 

Finanční prostředky 

v Kč  

celkem Využité 

ESF Restart 19 000 19 000 

Státní rozpočet OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 431 360 431 360 

ROP Vybavení jazykové a multimediální učebny  2 693 218 2 693 218 

Člověk v tísni 

o.p.s. 

Člověk v tísni 4 586 4 586 

Manželé Provost Účelový peněžní dar – pro potřeby organizace 15 000 0 

Tomáš Staroba Účelový peněžní dar –pro potřeby organizace  2 000 0 

Kamil Šeděnka Účelový peněžní – vybavení školy pro žáky 1 500 0 

Lesy ČR Účelový peněžní dar – myslivost 50 000 50 000 

Obec Vysoká Účelový peněžní dar – vybavení žákovské 

kuchyně 

10 000 10 000 

Petrovice Účelový peněžní dar – vybavení žákovské 

kuchyně 

3 000 3 000 

Radúz Koval Účelový peněžní dar – pro potřeby organizace 1 000 0 

Obec Jindřichov Účelový peněžní dar – šachový turnaj 3 000 0 

Obec Jindřichov Účelový peněžní dar – sportovní hry 3 000 0 

Manželé Rejdovi Účelový peněžní dar – výlet dětí MŠ 1 000 1 000 

ANMAT 

TRADING spol. 

s r.o. 

Účelový peněžní dar – pro potřeby 

organizace  

5 000  
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Projekt: Výzva č. 56 

doklad č.  popis Dodavatel zaevidovaná č. ze dne Částka 

1523033 Knihy GRADA Publishing, a.s. 
Praha 

FS150211 16. 10. 2015  16 443,00 Kč  

30-101405/2015 Knihy KOSMAS s.r.o. Praha FS150214 22. 10. 2015  61 793,00 Kč  

30-101617/2015 Knihy KOSMAS s.r.o. Praha FS150216 22. 10. 2015  354,00 Kč  

30-101633/2015 Knihy KOSMAS s.r.o. Praha FS150215 22. 10. 2015  177,00 Kč  

30-102203/2015 Knihy KOSMAS s.r.o. Praha FS150219 26. 10. 2015  191,00 Kč  

30-102579/2015 Knihy KOSMAS s.r.o. Praha FS150220 26. 10. 2015  160,00 Kč  

30-102063/2015 Knihy KOSMAS s.r.o. Praha FS150221 26. 10. 2015  127,00 Kč  

PVS15255 cestovné Grossová Bruntál PVS15255 9. 9. 2015  129,00 Kč  

53150606 školení KVIC FS150200 7. 10. 2015  1 800,00 Kč  

PVS15256 cestovné Cílová Bruntál PVS15256 9. 9. 2015  135,00 Kč  

PVS15257 cestovné 
Smolíková 

Bruntál PVS15257 9. 9. 2015  135,00 Kč  

PVS15258 cestovné 
Schaffartzikova 

Bruntál PVS15258 9. 9. 2015  101,00 Kč  

151300075 čtečky 17 ks + 
obaly 

Wifi FS150228 3. 11. 2015  61 966,00 Kč  

151300088 čtečky 8 ks + obaly Wifi FS150242 19. 11. 2015  50 367,00 Kč  

151300098 čtečky 8 ks + obaly 
+ 33 nabíječky 

Wifi FS150251 30. 11. 2015  36 100,00 Kč  

Celkem "Výzva č. 56"  229 978,00 Kč  

Celkem 
dotace 

 227 024,00 Kč   

spotřeba  229 978,00 Kč   

zůstatek - 2 954,00 Kč  hrazeno z prostředků školy 

V Jindřichově dne 18. 12. 2015 

sestavila: Predikantová Kamila 

schváleno: Mgr. Zlata Steuerová 

  



 

 

 38 

Projekt: Výzva č. 57 

doklad č.  popis dodavatel zaevidovaná č. ze dne částka  

PF15437335 konferenční 
židle 17 ks 

B2B partner, 
Ostrava 

FS150197 5. 10. 2015  16 065,00 Kč   

PF15440837 konferenční 
židle 3 ks 

B2B partner, 
Ostrava 

FS150213 21. 10. 2015  2 835,00 Kč   

1510046 pracovní 
nábytek 

Truhlářství 
František Menzel 

FS150236 5. 11. 2015  99 498,00 Kč   

PP13153261 náboje do tavné 
pistole 

VIKPAP GROUP 
s.r.o. Píšť 

PVS15333 24. 11. 2015  907,00 Kč   

25109202 Nářadí a 
materiál dílny 

Gavenda s.r.o. FS150253 30. 11. 2015  44 118,00 Kč   

5016640353 Merkur Internet Mall PVS15375 14. 12. 2015  5 836,00 Kč  139, 00 Kč 
poštovné 

101701 Merkur Pavel Adámek – 
APOS 

FS150268 14. 12. 2015  7 580,00 Kč   

1512101595 Merkur BOXED, s.r.o. PVS15381 14. 12. 2015  14 019,00 Kč  194, 00 Kč 
poštovné 

1150279 Merkur Simona Urbanová FS150269 15. 12. 2015  10 163,00 Kč  120, 00 Kč 
poštovné 

 vrtačka, 
šroubovák 

OBI, Opava PVS15386 18. 12. 2015  3 798,00 Kč   

Celkem "Výzva č. 57"  204 819,00 Kč  
 

Celkem 
dotace 

 204 112,00 Kč   

spotřeba 204 819,00 Kč   

zůstatek - 707,00 Kč hrazeno z prostředků školy 

V Jindřichově dne 18. 12. 2015 

Výroční zpráva o poskytování informací- školní rok 2015/2016  

 Ve školním roce 2015/2016 byly podány 1 žádost o vystavení stejnopisu vysvědčení:  

Dne 29. 4. 2016 doklad číslo          dokl. 37 (80,-Kč)  

 

 Ve školním roce 2015/2016 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.  

 Ve školním roce 2015/2016 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  

 

 

Modernizace vybavení školy 

 

 Obnova sportoviště a úprava okolí – došlo k úpravě okolí školy – vznik okrasných 

zákonů (růže u malé budovy a okrasné keře); 15.709,- Kč 

 Nákup materiálu – na vytvoření odstavné plochy u školní jídelny a terasa s lavičkami 

před zastávkou MHD;52.000,-Kč 

 Zajištění učebny v přírodě s tabulí, lavicemi a odpadkovými koši pro zahradu malé 

budovy; 64.544,- Kč 
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 Nákup oken, vrat a materiálu na opravu omítek budovy skladu u školní jídelny 

62.822,- Kč 

 Zajištění nových a oprav nátěrů ve všech budovách areálu školy, 6.504,- Kč 

 Výměna klik, bezpečnostních lišt a prahů u dveří na malé budově; 6.833,- Kč, oprava 

brány MŠ 2.614,- Kč 

 Zakoupení keramických potřeb a hrnčířského kruhu, včetně zajištění proškolení 

potřebného pedagogického pracovníka 21.574,- Kč 

 Výmalba a opravy zdiva v budově školní kuchyně a jídelny; 7.762,- Kč 

 Dovybavení školy potřebným nářadím pro údržbu; 3.960,-Kč 

 Nákup školního nábytku, školních tabulí; 64.099,- Kč 

 Nákup polstrovaných židlí do učeben ke katedrám a křesel do sborovny- 41.000Kč 

 Oprava a vybavení ředitelny školy (nábytek z ředitelny byl přestěhován do kanceláře 

účetní školy); 8.700,- Kč nábytek – 70.000,-Kč 

 Elektroinstalace v ředitelně školy – cca- 14.000,- Kč 

 Oprava nábytku školní družiny 4.369,- Kč a zakoupení nového nábytku 41.200,- Kč 

 Zakoupení kopírovacího stroje  - sborovna ZŠ – 62.000,- Kč 

 Zakoupení ozvučení na akce školy – 4.500,- Kč 

 Zakoupení lůžkovin do MŠ 27.595,- Kč 
 

 

V září 2015 byly pro žáky otevřeny dvě nové odborné učebny: 

Multimediální učebna 

 

Multimediální učebna, zaměřena pro studium přírodovědných předmětů, je vybavena 

pomůckami pro výuku botaniky, zoologie, anatomie a geologie. Ve školním roce 2015/2016 

byly zakoupeny z Projektu Lesy ČR didaktické materiály, prostřednictvím kterých si žáci 

vytváří ucelenou představu o probírané látce. Jedná se o model řezu listem, stonkem a 

kořenem, model květu a model procesu oplození rostlin. Zakoupen byl také digitální 

mikroskop, který lze propojit s jiným multimediálním zařízením, a promítat tak obraz na 

interaktivní tabuli Smart Board. Žáci mají v učebně možnost pracovat s notebooky a celou 

soustavou Pasco čidel, měřících např. tlak, hluk, intenzitu světla, hmotnost, hustotu. 

 

Digitální jazyková laboratoř 

 

Digitální jazyková laboratoř Robotel SmartClass+ je určena pro výuku cizích jazyků, 

konkrétně anglického a německého jazyka. Součástí učebny je 20 studentských počítačů se 

sluchátky, učitelský počítač a interaktivní tabule. Tento systém je dokonalým řešením 

vhodným především k procvičování komunikativních a poslechových dovedností žáků. Jeho 

využití může být rozšířeno i na názorný výklad, kdy učitel zobrazí svou obrazovku na plochy 

žáků a názorně jim vysvětluje probíranou látku či úkol k procvičení. Při samostatné práci 

může učitel postupně sledovat práci jednotlivých žáků a případně pomoci se zadanými úkoly. 

Systém je doplněn o sluchátka a mikrofony a komunikace pak probíhá potichu mezi učitelem 

a zvoleným žákem. Žáci pak mohou vzájemně komunikovat mezi sebou v párech či 

skupinách a učitel jejich aktivitu může monitorovat prostřednictvím svého počítače. Výstupy 

žáků (pracovní listy, nahrávky rozhovorů a četby) jsou automaticky ukládány a žáci i učitelé 

je mohou zpětně využívat, popř. ohodnotit. Další výhodou tohoto systému je také přístup žáka 

do učebny z domova, mohou tedy zde být také žákům zadávána cvičení jako domácí úkoly.  
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XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 

organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů 

ve vzdělávání. 

 
 Odborové organizace nejsou v naší příspěvkové organizaci zřízeny. 

 

XV. Zpráva o činnosti školní družiny 
 

Zpráva o činnosti školní družiny za školní rok 2015/2016 

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, Eliška Kocveldová 

Druh a typ ŠD: ranní, odpolední – 3 oddělení, kapacita 68 dětí 

 

 

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. 

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. K těmto činnostem je využita aktivní, pasivní i relaxační forma. 

Podporujeme a respektujeme individuální schopnosti a dovednosti dětí. Nabízíme dětem: 

 podnětné činnosti (zajímavé a obsahově bohaté); 

 potřebné zázemí, klid a bezpečí. 

 

Děti vedeme ke vzájemné toleranci, ale i 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. 

 

Analýza školního roku 2015/2016 

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

(dále jen ZŠ). 

Pro svou činnost využívají děti: 

 dvě prostorné herny; 

 výtvarnou dílnu s interaktivní tabulí; 

 multifunkční hřiště v areálu školy; 

 žákovskou kuchyň v prostorách základní školy; 
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 malé počítačové centrum v prostorách školní družiny; 

 tělocvičnu ZŠ; 

 keramickou dílnu. 

 

V tomto školním roce byl zájem o školní družinu ze strany dětí a rodičů: 

Na začátku školního roku bylo přihlášeno 68 dětí, které byly rozděleny do dvou oddělení. 

 

1. oddělení navštěvovali žáci l., 2 a 5. ročníku s počtem 33dětí 

2. oddělení navštěvovali žáci 3., 4. a 6. ročníku s počtem 35 dětí 

 

S dozorem a přecházením do školní jídelny a zpět pomáhala paní učitelka 1. ročníku-zástup 

za nemocnou paní vychovatelku E. Kocveldovou.  

Od 1. prosince po ukončení nemocenské dovolené p. Kocveldové byla školní družina 

rozdělena do 3. oddělení. 

1. oddělení l. a 2. ročník s počtem 27dětí 

2. oddělení 3. a 6. ročník s počtem 23dětí 

3. oddělení 4. a 5. ročník s počtem 19dětí 

 

Od května se opět školní družina sloučila do dvou oddělení z důvodu nemoci paní 

vychovatelky Kocveldové. 

1. oddělení navštěvovali žáci l., 2 a 5. ročníku s počtem 33dětí 

2. oddělení navštěvovali žáci 3., 4. a 6. ročníku s počtem 32 dětí 

 
Materiální vybavení školní družiny: 

Materiální vybavení školní družiny bylo doplněno zrekonstruovaným nábytkem, novými 

katedrami pro pedagogické pracovníky, novou sedací soupravou na odpočinkovou činnost, 

novým kobercem a boxy na aktovky. 

Byly zakoupeny společenské stolní hry a vedení školy zajistilo potřebný materiál pro 

zájmovou a tvořivou činnost. 

 

Personální zajištění a činnost ŠD: 

Činnost školní družiny byla v tomto školním roce zajištěna kvalifikovaným pedagogickým 

personálem. 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovnic: 

Vychovatelky využívaly vzdělávací nabídku podle svého zaměření. V uplynulém školním 

roce se zúčastnily vzdělávání dle harmonogramu DVPP. 

 

Akce školní družiny: 

Vychovatelky pracovaly podle týdenní skladby zaměstnání, týdenního, měsíčního plánu a 

celoročního plánu školní družiny.  

 

V odpočinkových a rekreačních činnostech se objevovaly činnosti, zaměřené na naplnění ŠVP 

ŠD: 

 Environmentální výchovu 

Vycházky do přírody, poznávání okolí školy a okolí svého bydliště. Zde se děti seznamovaly 

s krásou a proměnou přírody během celého roku a zapojily se do projektu “Lesy ČR. „ 

Nezapomínaly jsme také na ochranu přírody, např. vysvětlením základních ekologických 

principů a koloběhu látek. Proběhla 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 
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dětskou literaturou a časopisy, které jsou ve školní knihovně. Menší děti si oblíbily hlavně 

obrázky našich ilustrátorů. Při vzdělávacích akcích využívá pedagogický pracovník také 

interaktivní tabuli a do této činnosti plně zapojí i děti. 

 

 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. Zúčastnili 

jsme se turnaje ve vybíjené ve Městě Albrechticích. 

 

 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. Zapojili jsme se do výtvarných soutěží  „Životní prostředí“, 

„Slavnost jablka“ nebo „Pozdrav do mise“. 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. Děvčata vystoupila na již každoroční akci „Rozsvěcení 

vánočního stromu“ o první adventní neděli. K této akci jsme společně napekli i cukroví. 

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, zapojily se do soutěže 

„Barevná hra“. Při zájmových činnostech jsme používaly také interaktivní tabuli. I mluvené 

slovo patří a přispívá k rozvoji, rozšiřování slovní zásoby. 

 

Konané akce: 

- Během měsíce září děti poznávaly přírodu - Cesta za pokladem; 

- V říjnu jsme si zasportovali na velkém hřišti; 

- Na podzim proběhla drakiáda; 

- Navštívili jsme zámeckou zahradu; 

- Tvoření dárečku v keramické dílně; 

- Navštívil nás Mikuláš; 

- Na první Adventní neděli jsme přispěli vystoupením u vánočního stromečku; 

- Výrobou výrobků na „Vánoční trhy“; 

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

vyrobily ve školní družině; 

- Stavěli jsme „Sněhuláky pro Afriku“; 

- V lednu děti vyráběly k zápisu dárky pro budoucí prvňáčky;  

- Proběhly závody na saních a bobech; 

- V únoru se konal karneval; 

- V březnu jsme pekli pizzu;  

- Velikonoce jsme si zpříjemnili pečením perníků a velikonoční výzdobou školy; 

- Na jaře jsme se vydali na Svinný potok na kolech a koloběžkách 

- Proběhl turnaj ve vybíjené v Městě Albrechticích 

- Jarní deštivé počasí jsme si krátili vědomostními soutěžemi ve třídách 

- Pečení je naše hobby, využili jsme školní kuchyňku; 
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- Na Den dětí byly připraveny soutěže ve sportovním a vědomostním duchu se sladkou i 

věcnou 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 plastových vršků, výzdoby školy  

u příležitosti Vánoc, Velikonoc a dalších tematických období. 

Věříme, že se nám podaří i ve školním roce 2016/2017 připravit pro děti pestrý a zábavný 

program, pro trávení volného času. 

 

Kontrolní činnost: 

Podle plánu probíhala kontrolní činnost ředitelky a vedoucí vychovatelky v prostorách školní 

družiny. Byla provedena ze strany vedení příprava pedagogických pracovníků a každý závěr 

měsíce povinná administrativa. Ředitelkou školy byly prováděny namátkové kontroly  

a plánovaná kontrolní činnost.  Evaluace kontrolní činnosti je zpracována. 

S pracovníky byly prováděny pracovní porady.  

 

Další vzdělávání pedagogických pracovnic: 

V uplynulém školním roce absolvovaly učitelky vzdělávací seminář Windows 10. Vedoucí 

vychovatelka ukončila v DVPP týdenní zdravotnický kurz. 

 

 

Zprávu o činnosti ŠD zpracovala: 

Alžběta Vopelková 

Vedoucí vychovatelka ŠD 
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XVI. 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 1. 9. 2015 ve dvou třídách s celkovým počtem 43 zapsaných dětí. 

Provoz mateřské školy zůstal nezměněn a byl denně od 6.15 do 15.45 hodin. Ve dvou 

smíšených třídách pracovaly tři kvalifikované učitelky, z toho p. uč. Robenková na poloviční 

úvazek. Výdej stravy a úklid zajišťovala pracovnice ŠJ paní Zdena Kusendová. 

 

1. třída:  U sluníčka  -   zapsáno 18 dětí ve věku 2,5 - 4 roky 

2. třída:  U duhy       -    zapsáno 25 dětí ve věku 4 – 6 let 

 

 

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 

 

 

Charakteristika školy: 

Školní rok byl zahájen 1. 9. 2015 v jedné třídě s celkovým počtem 14 zapsaných dětí.  Provoz 

mateřské školy byl stanoven na dobu od 6.30 do 15.00 hodin. Pracovaly zde dvě 

kvalifikované pedagogické pracovnice. Paní učitelka Větráková na celý úvazek, paní učitelka  

Robenková, která zajišťuje pouze odpolední provoz, na úvazek 0,37. Provozní pracovnice 

paní Lenka Budínská vydává stravu a provádí úklid rovněž na zkrácený úvazek a je současně 

zaměstnankyní obecního úřadu. 

 

1. třída: U dráčka děti 2,5 až 6 let - zapsáno 14 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. 

 

 

Analýza školního roku 

Počty dětí, složení tříd, docházka: 

V uplynulém školním roce 2015/2016 bylo k předškolnímu vzdělávání zapsáno 43 dětí v MŠ 

Jindřichov a 14 v MŠ Vysoká. V průběhu roku došlo ke změnám v celkovém počtu z důvodů  
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změny trvalého bydliště zákonných zástupců dětí, či porušení ustanovení školního řádu při 

dlouhodobé neomluvené absenci u sourozenců romského původu. 

V Mateřské škole ve Vysoké šlo rovněž o velmi nepravidelnou docházku sourozenců 

Citnarových, která byla s rodiči několikrát projednávána vzhledem k tomu, že Renátě byla 

odložena školní docházka. 

Všechny tři třídy MŠ byly věkově smíšené, stále s výraznou převahou chlapců, ve Vysoké byl 

větší počet děvčat.  

 

Výchovně vzdělávací práce. 

 

Školní rok 2015/20156 byl posledním, kdy obě mateřské školy pokračovaly v práci 

podle jednotného ŠVVP s názvem Kolik je na zemi cest?. 

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. 

Na přechod do ZŠ se připravovalo12 dětí v MŠ Jindřichov, z toho Martin Mikeš podle 

zpracovaného IVP  z důvodu již odložené školní docházky a 4 v MŠ Vysoká, kde byly rovněž 

dvě děti s OŠD, z toho Miroslav Murín nastoupil až v průběhu školního roku v březnu. Do 

základní školy bylo po řádném zápisu přijato 11 dětí MŠ Jindřichov a4 děti MŠ Vysoká.  

U Alexe Toráče ředitelka školy apelovala na pravidelnou docházku a po projednání s matkou 

bylo doporučeno vyšetření PPP a dodatečný zápis, při kterém uspěl. Po řádném zápise 

požádala o vyšetření PPP matka Viktorie Králové, jíž byla diagnostikována porucha 

pozornosti a na základě doporučení dodatečně udělen odklad školní docházky. 

V přípravě na školu postupovaly učitelky podle zpracovaných IVP u dětí s OŠD  

a spolupracovaly s rodiči při zajišťování pravidelné docházky a individuálních potřeb jejich 

dítěte. Do ZŠ bylo přijato celkem 15 dětí z obou zařízení. 

U nejmladší věkové skupiny se učitelky zaměřovaly především na adaptaci, rozvoj 

samostatnosti a sebeobsluhy, všímaly si vztahů mezi dětmi a podporovaly nová přátelství, 

věnovaly se zjišťování stavu řeči. Nabídka činností 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. 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 předávání informací osvědčily individuální rozhovory, rodiče mohli čerpat 

také z webových 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. V letošním školním roce byla naše škola pořadatelem 

4. ročníku dětské olympiády, na které se opět sešly děti MŠ Město Albrechtice, Třemešná  

a Liptáň, aby si vyzkoušely některé sportovní disciplíny. Setkání probíhalo ve sportovním 
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duchu a přátelské atmosféře, všechny děti byly oceněny. O ceny a pohoštění se postaral 

zřizovatel naší školy Obecní úřad Jindřichov.  

Nedílnou součástí naší práce bylo prezentování na veřejných akcích v obci, ale i 

základní školy, pravidelné setkávání se seniory, účast na soutěžích a zapojení do projektů 

v průběhu celého školního roku. 

Při společném závěrečném hodnocení práce s ŠVP, jsme si potvrdily potřebu obměny  

a doplnění témat, a zejména v MŠ Vysoká, větší zohlednění podmínek a lokality, pro kterou 

je tvořen. Zde se učitelka snažila 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 a za úspěch považujeme, že se záměr dařil. 

Pro práci a rozvoj dítěte jsme v rámci možností rozšířily nabídku konstruktivních 

stavebnic podporujících tvořivé myšlení a manuální dovednosti, v oblasti polytechnické 

výchovy jsme ve větší míře pracovaly s materiály, přírodninami, více jsme zařazovaly 

jednoduché pokusy. Za tímto účelem vytvořené koutky byly doplněny o lupy, mikroskop, děti 

se učily pracovat s dalekohledem. 

V obou třídách jsme zařadily práci s interaktivní tabulí, učitelky sledovaly nabídku 

programů a využívaly ji k tématům.  

V uplynulém školním roce neměly děti možnost návštěvy kulturních programů, pro 

následující období budeme chtít zajistit návštěvy divadla v MŠ alespoň 4x v roce. 

 

 

Priority pro příští školní rok 2016/2017: 

- Při tvorbě nového ŠVP rozšířit vzdělávací nabídku k rozvíjení předčtenářké  

a předmatematické gramotnosti; 

- 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; 

- doplnit nabídku stavebnic a didaktických pomůcek pro rozvoj tvořivého myšlení  

a manuálních dovedností; 

- rozvíjet sebedůvěru dětí, vzájemný respekt a toleranci, mravní cítění tak, aby si děti 

vybudovaly nezbytné návyky a způsoby chování; 

- využít kulturní pořady a divadlo pro děti; 

- zdokonalovat se v ovládání IT a PC; 

- operativně evaluovat, provádět písemný záznam. 

 

Přehled realizovaných aktivit MŠ Jindřichov. 

 

Září  

7. 9. Zahajovací schůzka s rodiči MŠ Jindřichov 

22. 9. Kamarádi ze školy – návštěva 1. třídy ZŠ U duhy 

 

Říjen 

 Rytíř z Nosu – práce s tématem a zapojení do výtvarné soutěže 

6. 10. Další cesta za starými stromy – rozlišování a zkoumání stromů, práce s lupami 

9. 10. Vítání občánků v Janově 

26. 10. Podzimní korále – vyhodnocení společné aktivity s rodiči - navlékání přírodnin 

 

Listopad 

2. 11.   Heloweenská světýlka 

11. 11. Pečení svatomartinských rohlíčků společně s rodiči 
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29. 11. Adventní vystoupení u ZŠ při rozsvěcení stromu 

 

Prosinec 

 3.12.    Mikulášská nadílka společně s MŠ Vysoká 

 4. 12.  Uspávání zahrady 

16. 12. Besídka pro rodiče 

17. 12. Nadílka pro děti 

18.12.  Vystoupení pro seniory v Janově 

19. 12. Vystoupení na vánočních trzích 

 

Leden    

9. 1.  Beseda v místní knihovně 

6. 1.  Zahájen 3. ročník projektu „Rodiče čtou dětem“- velmi zdařilá akce se zapojením 

řady rodičů do předčítání před spaním 

13. 1.   Návštěva knihovny, beseda pro předškoláky 

15.1.  Návštěva při vyučování v 1. třídě 

 

Únor 

24.5.  Návštěva obecního úřadu a pošty 

25. 2. Exkurze na cestmistrovství 

 

Březen 

5.3.     Vystoupení na MDŽ v Janově 

14. 3.   Pálení Mořeny  

 

Duben  

8. 4. Hledání jara – plnění úkolu projektu Mopíků společně s rodiči  

22.4.  Den Země – ekologické činnosti, třídění odpadu, pokusy 

29. 4. Návštěva s besedou v hasičské zbrojnici, ukázka techniky, zdobení májky 

 

Květen 

4. 5.  Hravé dopoledne, zápis do MŠ 

12. 5.  Besídka pro maminky 

26. 5.  Dětské olympijské hry s okolními MŠ 

31. 5.  Školní výlet na Zlatorudné mlýny   

 

Červen  

1. 6. Dětský den na školní zahradě – koloběžkový závod, zábavné disciplíny 

2. 6. Výchovný koncert – vystoupení dětí ZUŠ ve školce 

18. 6. Svatojánská noc v MŠ 

29. 6. Rozloučení se školáky na ObÚ  

 

 

Témata realizovaná ve školním roce 2015/2016- MŠ Jindřichov 

Září  Za kamarády, Na zahradě, Na poli, Za ptáky 

Říjen  Za ptáky, Do lesa 

Listopad Na bílém koni, Ke mně 

Prosinec Za vánočním stromečkem 

Leden  Za tajemstvím knihy - \Rodiče čtou dětem 

Únor  Za zvířátky, Do vesnice, Za rodiči 

Březen Za pomlázkou 
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Duben  Den Země, Do cizích zemí 

Květen Maminčin svátek, Od pramínku k m oři 

Červen Do pravěku 

 

Přehled realizovaných aktivit MŠ Vysoká. 

 

Podzim 

Brambory, brambory, mám jich plné komory 

Podzimní věneček – výroba věnečku z přírodnin 

Halloween v lomu (s lampionovým průvodem) 

Pečení rohlíčků s rodiči 

Martinské vinšování 

 

Zima 

Za Mikulášem výlet do MŠ v Jindřichově 

Vystoupení u vánočního stromu obce 

Besídka pro rodiče 

Vánoční nadílka v MŠ 

Návštěva místní knihovny 

Rodiče čtou dětem  

 

Jaro 

Maminky v MŠ - koblížkování  

Vynášení Mořeny       

Vystoupení pro seniory   

Hledání jara  

Den Země          

Letnice         

Sázení a péče o stromek u školky  

Sázím, sázíš, sázíme – setí, sázení a pozorování růstu slunečnic 

Besídka nejen pro maminky 

Společný výlet s MŠ Jindřichov  

Den dětí (s ukázkou cvičení psa, střelbou, opékáním…)na školní zahradě 

Ubrousková technika – konvičky práce s odpadovým materiálem 

Rozloučení se školáky na ob.ú. 

 

 

Témata realizovaná ve školním roce 2015/2016 – MŠ Vysoká 

Září   Za kamarády, Na zahradě, na poli 

Říjen   Za ptáky, Bramborové hraní, Ke mně 

Listopad  Na bílém koni, Do lesa, Za vánočním stromečkem 

Prosinec  Za vánočním stromečkem 

Leden   Za tajemstvím knihy  

Únor   Za rodiči 

Březen  Za pomlázkou, Za zvířátky 

Duben   Za zvířátky, Do vesnice,  

Květen  Za rodiči, Od pramínku k moři, Do pravěku 

Červen  Do pravěku, Do cizích zemí 

 

V průběhu školního roku pracovaly obě MŠ s projektem Mladých ochránců přírody Hledání 

jara a Den Země.  
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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. 

V průběhu školního roku jsme pokračovali ve spolupráci s rodinou postižené Verunky  

a sběrem víček z PET lahví, do kterého se zapojila celá řada dětí ze ZŠ, jsme přispívali na 

dobrou věc a vedli děti k soucítění a vnímání významu zdraví. 

 

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 navštívila MŠ ve Vysoké. Evaluace kontrolní činnosti je zpracována. 

S pracovníky byly prováděny pracovní porady. S rodiči byly připravené schůzky a jednání, 

které probíhaly také za přítomnosti ředitelka školy. 

 

 

Materiální vybavení a opravy 

Podle plánu a finančních možností pokračuje realizace úprav prostředí a dovybavení tříd a 

prostor mateřských škol. Obě třídy MŠ Jindřichov byly doplněny novými stoly a židlemi, 

třída mladších dětí policovým nábytkem s kontejnery na hračky, dodány nové matrace, ložní 

povlečení a prostěradla.  V následujícím období by bylo potřeba dodat chybějící žaluzie. 

Na školní zahradě bylo vybavení doplněno o lavicové sety. Žádoucí je rovněž vlastní revize 

stavu pískoviště a krycích plachet a podle možností zajištění výměny písku, jeho krytí i 

zastínění. 

 

V MŠ Vysoká byla zajištěna údržba a nátěr průlezky, vyměněna dlažba v kuchyni a opraven 

kotel, inventář byl doplněn o nový vysavač, žehličku a dětský koberec do herny. 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovnic: 

V uplynulém školním roce absolvovaly učitelky vzdělávací seminář Windows 10. 

 

Zprávu o činnosti MŠ zpracovala: 

Dáša Součková 

Vedoucí učitelka MŠ 

 

 

 

 

 

 


