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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 

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. 

 

V březnu 2017 proběhly volby do školské rady. Nová školská rada funguje od 15. 3. 2017 ve 

složení: 

Zástupci obce:  p. Jana Barvíková 

   p. Zdeňka Profantová 

   P. Eva Matušková 

Zástupci školy: Mgr. Schaffartziková Ludmila 

   Mgr. Smolíková Hana 

   Mgr. Mišan Martin 

Zástupci rodičů: Jana Zábranská 

   Lucie Rejdová 

   Jana Schánělcová 

Předsedou byl zvolen: Mgr. Martin Mišan 
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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 17,87 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

  

z toho zaměstnanci výdejny stravy 

8 7,50 

2 1 

(škola vyplní podle čtvrtletního výkazu P1-04 k 30. 6. 2017) 

  

Charakteristika pedagogického sboru 

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, 12 učitelů, 4 učitelky ve dvou mateřských školách, 2 

vychovatelky školní družiny. 1 učitelka zastává funkci statutárního zástupce ředitelky školy a 

výchovné poradkyně, která se zaměřuje na problémy, dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami a na poradenství spojené s volbou povolání. 1 učitel plní funkci školního metodika 

prevence, další učitel je ICT koordinátorem. 

Pedagogický sbor je smíšený s převahou žen, věkově pestrý - od mladých učitelů až po 

zkušené pedagogy s dlouholetou praxí. Téměř všichni učitelé jsou plně kvalifikovaní, jedna 

učitelka si doplňuje vzdělání na PdF OU, další v tomto školním roce uzavře vzdělávání 

v oblasti pedagogiky, psychologie. Specializačního studia na CDV OU se účastní nová 

výchovná poradkyně, specializační studium také absolvuje nový školní metodik prevence. 

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. 

Všichni pedagogové školy jsou zapojeni do práce předmětových (metodických) komisí dle 

své aprobace nebo vyučovaných předmětů. 

Všichni učitelé zvládají 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 s rodiči i širokou veřejností. 

Třídní učitelé spravují webové 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. 

Učitelé využívají multimediálního vybavení učeben – projektorů, vizualizérů, interaktivních 

tabulí, počítačové techniky ve dvou multimediálních učebnách. Většina pedagogických 
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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. 2016 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Z toho počet žáků 

nepatřících do 

spádového obvodu 

školy 

Počet 

přijatých 

žáků 

Počet 

1. ročníků 

k 1. 9. 2015 

350 9 133 4 13 1 

 

b) Mateřská škola Jindřichov 

 

Kapacita 

školy 

Počet tříd 

k 1. 9. 2016 

Počet 

zapsaných 

dětí 

Počet 

přijatých 

dětí 

Počet tříd 

k 1. 9. 2015 

Počet 

volných míst 

60 2 44 7 2 16 

 

c)  Mateřská škola Vysoká 

 

Kapacita 

školy 

Počet tříd 

k 1. 9. 2016 

Počet 

zapsaných 

dětí 

Počet 

přijatých 

dětí 

Počet tříd 

k 1. 9. 2015 

Počet 

volných míst 

13 1 14 1 1 0 

 

 

V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
a) Prospěch žáků na základní škole k 30. 6. 2017 

 

Ročník 

Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 14 12 0 2 

2. 15 12 3 0 

3. 20 17 3 0 

4. 17 11 6 0 

5. 13 6 7 0 

Celkem za 1 st. 79 58 19 2 

6. 13 4 8 1 

7. 13 2 11 0 

8. 16 1 13 2 

9. 7 0 5 2 

Celkem na 2. st. 49 7 37 4 
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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 pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, 

Krnov, příspěvková organizace 

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

 

Střední škola průmyslová Krnov, příspěvková 

organizace, 

Soukenická 2458/21C, 794 01 Krnov 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Hanke Oldřich 

 

 

 

Guštanová Adéla 

 

 

 

Magál Petr 

3. TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY 

Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, 

příspěvková organizace 

Nemocniční 117/11, 793 95 Město Albrechtice 

 

Střední odborné učiliště stavební Opava, příspěvková 

organizace 

Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava, 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horkel Daniel 

Kohoutek Dominik 

Šimeček Jakub 

 

Varga Alexandros 

4. ODBORNÉ UČILIŠTĚ 

 0  

 

Celkový počet vycházejících žáků je 8, z toho 7 z 9. ročníku. 

Jeden žák si po nepřijetí nepodal další přihlášku na žádnou školu. 
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c)Počet žáků se sníženou známkou z chování k 30. 6. 2017 

Stupeň chování Počet žáků 

Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 0 0 

3. 1 0,78 

 

d)Celkový počet neomluvených hodin k 30. 6. 2017 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

1 2 0,15 

 

Školní knihovna ve školním roce 2016/2017 

Novinkou v letošním školním roce byly čtenářské deníky, které porostou s dětmi. Každý žák 

dostal velký sešit ve tvrdých deskách, který s ním doputuje až do deváté třídy, takže v něm 

bude vidět progres jeho čtenářských dovedností, rozvoj obzorů, vkusu a čtenářských zájmů. 

Inspiraci pro zápisy do čtenářských deníků mohli žáci čerpat z velkého množství titulů ve 

školní knihovně, kam opět docházeli se svými třídními učiteli nebo učitelkou českého jazyka. 

Tento školní rok navštívilo knihovnu 148 návštěvníků. Byli mezi nimi žáci naší školy, učitelé, 

nepedagogičtí pracovníci a i několik bývalých žáků, kteří potřebovali naše knihy ke splnění 

povinností na střední nebo vysoké škole. Celkem byla knihovna navštívena 305 krát. Velký 

rozdíl nastal mezi půjčováním naučné a krásné literatury. Z krásné literatury bylo vypůjčeno 

298 knih, naučných titulů jen 34. Nejvíce se půjčovaly knihy nakoupené v loňském roce z 

projektu Výzva 56, největší zájem byl o celou sérii knih Deník malého poseroutky a komiksy. 

Také letos přibyly nové knihy, a to díky soutěži Souboj čtenářů. Po prázdninách bude 

knihovna doplněna o nové tituly v hodnotě 1000 korunové poukázky, kterou jsme obdrželi při 

obhajobě titulu Světová škola. 

V knihovně se od února 2017 začal scházet Čtenářský klub, což je aktivita pro žáky naší 

školy, organizována v rámci projektu Šablony MŠMT. Do klubu se přihlásilo 8 dětí z 3. 

ročníku, které se scházeli jednou týdně, aby se věnovaly čtení, rozvíjely svou čtenářskou 

gramotnost, povídaly si o knihách, vzájemně si je doporučovaly a také, aby pracovaly 

s přečteným textem. Splněna byla také podmínka účasti nejméně dvou žáků ohrožených 

školním neúspěchem, pro které je rozvoj čtenářství dobrou průpravou k dalšímu učení. 
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Přehled návštěv jednotlivých ročníků ve školní knihovně ve školním roce 2016/2017 

 

ROČNÍK 1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ 

1. ročník 
  

21. 3. 2017 11. 5. 2017 

2. ročník 14. 11. 2016 10. 1.2017 24. 2. 2017 7. 6. 2017 

3. ročník 10. 10. 2016 6. 1. 2017 3. 3. 2017 24. 5. 2017 

4. ročník 30. 9. 2016 12. 1.2017 11. 4. 2017 2. 6. 2017 

5. ročník 16. 9. 2016 20. 1. 2017 21. 4. 2017 22. 6. 2017 

6. ročník 16. 9. 2016 25. 11. 2017 Souboj čtenářů 21. 4. 2017 

7. ročník 12. 10. 2016 23. 11. 2016 2. 3. 2017 20. 4. 2017 

8. ročník 16. 9. 2016 5. 1. 2017 17. 3. 2017 21. 4. 2017 

9. ročník 12. 10. 2016 5. 1. 2017 2. 3. 2017 20. 4. 2017 

 

VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Základním principem strategie prevence rizikového chování je na ZŠ Jindřichov výchova 

žáků ke zdravému životnímu stylu s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných 

oblastech, jejich sociální a osobnostní rozvoj i rozvoj jejich komunikačních dovedností. 

Velmi důležitou oblastí je podpora smysluplného využívání volného času prostřednictvím 

kroužků, které škola nabízí. 

 

PREVENTIVNÍ AKCE KDO 

Stůj, pozor, červená  1. a 2. ročník 

Hasík  2. a 6. ročník 

Komunikace a vztahy 4. a 5. ročník 

Násilí a šikana 6. a 7. ročník 

PC a gambling 8. a 9. ročník 

E – bezpečí 2. stupeň 

 

1) Komunikace a vztahy – dne 22. 5. 2017 proběhla preventivní akce zaměřená na klima 

ve třídě pro 4. a 5. ročník. Program zajišťovala nestátní nezisková organizace 

Eurotopia.cz, o.p.s z  Opavy pod vedením Mgr. Petry Večerkové a Bc. Moniky 

Míšové. Celý program byl koncipován se smyslem podpořit a zlepšit komunikaci mezi 

žáky ve třídě, ukázat nové druhy pozitivní komunikace a také různá úskalí 

komunikace.  

2) Násilí a Šikana -  dne 22. 5. 2017 proběhla preventivní akce zaměřená na klima ve 

třídě pro 6. a 7. ročník. Program zajišťovala nestátní nezisková organizace 

Eurotopia.cz, o.p.s  z  Opavy pod vedením Mgr. Petry Večerkové a Bc. Moniky 

Míšové. Pomocí her, soutěží a krátkých vystoupení byli žáci seznámeni pozitivním 

způsobem s tímto rizikovým chováním a hlavně prevencí. 

3) PC a gambling - dne 24. 5. 2017 proběhla preventivní akce zaměřená na klima ve třídě 

pro 8. a 9. ročník. Program zajišťovala nestátní nezisková organizace Eurotopia.cz, 

o.p.s z Opavy pod vedením Mgr. Petry Večerkové a Bc. Moniky Míšové. Žáci byli 
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seznámeni s možnými riziky ve virtuálním světě, nutností bezpečnosti používání 

sociálních sítí formou diskuzí a her. 

4) E – bezpečí - Dne 26. 6. 2017 se konala na ZŠ a MŠ Jindřichov preventivní akce s 

názvem „e-bezpečí“. Tato akce byla zaměřena na žáky 2. stupně ZŠ. Během 

preventivní akce byli žáci podrobně seznámeni s riziky, která číhají na internetu 

a sociálních sítích, s problematikou zveřejňování fotografií i bezpečné komunikace na 

internetu. Žáci byli poučeni o pravidlech bezpečného chování na internetu a také o 

způsobech obrany v případě zneužití osobních dat či kyberšikany. Akce byla vedena 

formou diskuse a adaptačních her. Většina žáků si neuvědomovala veškerá rizika, o 

některých nebezpečích slyšeli poprvé (phishing, hoax…). 

Žáci si během preventivní akce osvojili základní pravidla bezpečného chování na 

internetu – tzv. „desatero bezpečnosti na internetu“. Sami žáci zhodnotili, že pro ně 

byla akce přínosná. Jediným negativem byl nedostatek času, z tohoto důvodu si žáci 

přejí, aby se akce v příštím školním roce opakovala. 

Akce v rozsahu dvou vyučovacích hodiny se zúčastnili žáci 6., 7. a 8. ročníku. Žáci 9. 

ročníku nebyli přítomni z důvodu účasti na neplánovaném výletě. 

 

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); 
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VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a 

technických pracovníků školy ve školním roce 2016/2017 
 

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 dokončeno studium: 

• Preventista – sociálně – patologických jevů; 

• Výchovný poradce; 

• Zajištěno studium ped. pracovníka  I. stupně; 

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

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

JČ, 

• Příprava pedagogických pracovníků MŠ – péče o děti dvouleté. 

Ředitelka školy přednesla na radě obce žádost: 

• Možnost studovat formou kvalifikační dohody – MBA – Managment ve školství. 

• Rada projednala na 46. zasedání rady obce a s návrhem ředitelky školy o možnosti 

dalšího vzdělávání formou kvalifikační dohody souhlasí. 

 

V uvedených případech bude škola podporovat studium v rámci akreditovaných vzdělávacích 

programů vysokých škol a jiných vzdělávacích institucí technické i pedagogické pracovníky. 

 

Dlouhodobý plán DVPP: 

Vedení školy se začlenilo od února 2017 do projektu Šablony. V rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) jsme se pustili do projektu „ Učíme se všichni“ a chceme 

díky těmto finančním zdrojům zajistit vzdělávání pedagogům základní i mateřské školy. Dále pak 

také možnost pomoci ve zdělávání žákům ohroženým školním neúspěchem, ale také možnost 

rozvíjet své schopnosti dětem nadaným. V tomto projektu půjde také o možnost podpořit rodiče, 

aby společně se školou objevili tajemství hry a vzdělávání. 

Díky tomuto projektu se mohou pedagogové rozvíjet ve směrech, které si sami určí. Dále bude 

podpořeno vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich aprobací, popř. rozšíření aprobací u 

jednotlivých pracovníků. 
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Techničtí pracovníci: 

 

• Pracovnice školní kuchyně byly proškoleny o chodu kuchyně. 

• Všichni pracovníci organizace byli proškoleni v únoru 2017 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: 

 

 

Typ kurzu 

Počet zúčastněných 

pedagogů 

Změny v legislativním rámci - 20 

Digitální vzdělávání v české škole 1 

Čtenářské dílny 2 

KVIC Opava – podpůrná opatření I. stupeň 3 

Společné vzdělávání PPP Bruntál 1 

Rizikové chování ve škole – prevence 1 + 12 

Kurz keramiky 1 

Metody a formy práce rozvíjení čt. garm a efektiv. čtení 1 

Setkání učitelů fyziky (7x) 1 

Děti méně než tříleté  4 

Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení 2 

Global School (3x) 2 

Zdravotník zotavovacích akcí 2 

Seminář dobré praxe – ekoškola 1 

Setkání vedoucích pracovníků školní družiny 1 

Týdenní kurz keramiky 1 

Novely v legislativě školství 2 

Systém InspIS ŠVP 1 

Koordinátor ŠVP – akreditace 1 

Kurz anglického jazyka pro začátečníky 1 

Angličtina pro současnou generaci žáků 1 

Grafomotorika a všechno, co brání psaní 1 

Školení Jeseník – PPP 1 

Tvoříme MAP – Krnovsko (4x setkání) 1 
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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 (T- profi, projekty Světová škola, Global schools) a v časopisu Školství. 

O průběhu našeho projektu také informoval Zpravodaj Světové školy, ve kterém byla otištěna 

i báseň z vlastní tvorby jedné z našich žákyň. 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. 

 Pro naše žáky je ve školním roce vždy připraveno velké množství akcí, které je 

všestranně rozvíjejí, ve kterých se mohou realizovat, rozvíjet své dovednosti.  

 

AKCE PRO RODIČE A DĚTI KDO 

Pasování deváťáků ZŠ 

Přítel dětí UNICEF – příspěvek na terapeutickou výživu ZŠ + všichni zaměstnanci 

Podzimní strašidla ŠD 

Bramborování MŠ Jindřichov, Vysoká 

Lesní pedagogika ŠD 

Drakiáda ŠD 

Halloweenská noc ŠD  

Haloweenské hraní MŠ Vysoká 

Den stromů MŠ Jindřichov, Vysoká 

Svatý Martin MŠ Jindřichov, Vysoká 

Rozsvícení vánočního stromu ZŠ, MŠ 

Vánoční zdobení  MŠ Vysoká, Jindřichov 

Přišel k nám Mikuláš ZŠ a MŠ 

Předvánoční tvoření a spaní 2. stupeň 

Ekologický Mikuláš v Moszcance 3. ročník 

Adventní koncert v kostele ZŠ 

Pečení vánočního cukroví ZŠ 

Vystoupení na OÚ Petrovice Pěvecký sbor 

Zpívání na schodech Pěvecký sbor 

Prodejní stánek na obecních vánočních trzích ZŠ a MŠ 

Kulturní vystoupení na vánočních trzích ZŠ a MŠ 

Testování profesní orientace 8. a 9. ročník 

Tříkrálová sbírka 9. ročník 

Pomáháme v zimě MŠ Jindřichov 

http://www.zsjindrichov.cz/
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Masopust, fašank, šibřinky 1. stupeň 

Masopust MŠ Jindřichov, Vysoká 

Karneval ŠD 

Zájezd do Oxfordu 2. stupeň 

Vystoupení k MDŽ v Pitárné MŠ Vysoká 

Vystoupení pro klub seniorů MŠ Jindřichov 

Jaro je cítit všude MŠ Vysoká 

Rodiče čtou dětem MŠ Jindřichov 

Komu se nelení, tomu se zelení MŠ Jindřichov 

Návštěva místní knihovny ŠD 

Vyhánění zimy MŠ Jindřichov, Vysoká,  

Návštěva v 1. třídě MŠ 

Velikonoční tvoření MŠ 

Vystoupení ke Dni matek MŠ Vysoká 

Kytičkový den proto rakovině MŠ, ŠD 

Noc s Andersenem  ZŠ 

Těšíme se na úrodu MŠ Vysoká 

Příběh zajíčků a zvířátek MŠ Jindřichov 

Dopoledne u hasičů MŠ Jindřichov 

Vystoupení na festivalu v Dívčím Hradě Pěvecký sbor 

Šipkovaná ŠD 

Svatojánská noc ŠD 

Rozloučení s předškoláky MŠ Jindřichov, Vysoká 

Rozloučení s deváťáky ZŠ 

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA KDO 

Stůj, pozor, červená 1. a 2. ročník 

Oblastní soutěž mladých cyklistů 6. – 8. ročník 

Dopravní výuka na dopravním hřišti 4. ročník 

Jede, jede koloběžka MŠ Jindřichov 

Výlet na dopravní hřiště MŠ Jindřichov, Vysoká 

 

 

KULTURNÍ A POZNÁVACÍ AKCE KDO 

Exkurze Otrokovice 2. stupeň 

Divadelní představení Mrazík – Opava 3. a 4. ročník 

Divadlo Smíšek – Veselá školička MŠ Jindřichov, Vysoká 

Divadlo Opava – Limonádový Joe 5. a 9. ročník 

Divadlo Opava – Broučci 1. a 2. ročník 

Legionářský vlak 2. stupeň 

Divadlo Smíšek – Lakomý liščí ocásek MŠ Jindřichov, Vysoká 

Divadlo Smíšek – Vodník Tonda MŠ Jindřichov, Vysoká 

Dopoledne s kytarou MŠ Jindřichov, 1.a 2. ročník 

Divadlo Opava – Rusalka 5. a 9. ročník 

Školní výlet – ZOO Ostrava 1., 2. a 3. ročník 

Školní výlet – cyklovýlet po okolí 9. ročník 

Školní výlet – Jeseník 4. a 5. ročník 

Školní výlet – Ostrava Landek 7. ročník 

Školní výlet – Svinný potok 6. ročník 

Výlet na dopravní hřiště MŠ 
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Výlet do Janova ŠD 

 

ŠKOLNÍ PROJEKTY KDO 

Sněhuláci pro Afriku ZŠ a MŠ 

Na svatého Martina kouřívá se z komína 1. a 2. ročník 

Den stromů MŠ Jindřichov, Vysoká 

Mlsej s orangutanem 1. stupeň 

Global schools ZŠ 

Třídění je umění ZŠ 

Ekoškola – audit ZŠ 

Stop palmovému oleji ZŠ 

Ukliďme Česko ZŠ  

Ovoce a zelenina do škol 1. stupeň 

Litter less – den činu Ekotým 

Světová škola ZŠ 

Rodiče čtou dětem MŠ 

Ovoce do škol 1. stupeň 

 

 

TŘÍDNÍ PROJEKTY KDO 

Nerost, kde se podívám 9. ročník 

Chemie na vlastní kůži 8. ročník 

Testování profesní orientace 8. a 9. ročník 

Lívancové slabiky 1. ročník 

Klíč tetky Abecedky ke Slabikáři 1. ročník 

Naše tělo 1. ročník 

Jarní týden 1. ročník 

Den matek 1. ročník 

Palačinkování 2. ročník 

Hledání jara 2. ročník 

Moje obec 3. ročník 

Obratlovci 3. ročník 

Vánoční projekt 5. ročník 

Napoleon Bonaparte 8. ročník 

Modrá planeta MŠ Vysoká 

Chválím tě, Země má MŠ Jindřichov 

 

 

ZAPOJENÍ DO SOUTĚŽÍ KDO 

Přespolní běh Břidličná 8. a 9. ročník 

Dějepisná olympiáda školní kolo 2. stupeň 

Výtvarná soutěž Obědy pro děti ZŠ 

Olympiáda v českém jazyce – školní kolo 2. stupeň 

Hasiči očima dětí – vv soutěž ZŠ 

Okresní kolo dějepisné olympiády 2. stupeň 

Místní soutěž ve střelbě ze vzduchovky Střelecký kroužek 

Okresní soutěž v šachu Šachový kroužek 

Okresní olympiáda v anglickém jazyce 9. ročník 

Okresní olympiáda v českém jazyce 8. ročník 

Evropa ve škole – vv soutěž ZŠ 
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Za časů české královny Marie Terezie – vv soutěž ZŠ 

Cesta do budoucnosti – vv soutěž ZŠ 

Souboj čtenářů  6. ročník 

Recitační soutěž – školní kolo ZŠ 

60 hvězdiček pro unii – vv soutěž 5. ročník, ŠD 

Přehlídka dětských recitátorů Krnov Vybraní žáci 

Světový den hygieny rukou – vv soutěž MŠ Jindřichov 

Krajské kolo recitační soutěže V. Smolíková 

Zlatý list  6. a 7. ročník 

Okresní kolo dopravní soutěže 6. a 7. ročník 

O2 liga 6. a 7. ročník 

Bobřík informatiky 6. a 7. ročník 

T-profi 5. ročník 

Branný závod 2. stupeň 

Okresní olympiáda v německém jazyce 8. ročník 

Nejlepší časopis roku – krajská soutěž Mladý žurnalista 

Matematický klokan 3. – 9. ročník 

 

 

SPORTOVNÍ UDÁLOSTI KDO 

Rychle běhej, utíkej – Břidličná 8. a 9. ročník 

Okresní soutěž ve šplhu 8. a 9. ročník 

Plavecký výcvik 2., 3. 4. ročník 

Novoroční padesátka ZŠ 

Novoroční střelba Střelecký kroužek 

Lyžařský výcvik 5. a 7. ročník 

Turnaj ve vybíjené ŠD 

Olympiáda v Třemešné MŠ 

Turnaj ve střelbě ze vzduchovky Zlaté Hory Střelecký kroužek 

Branný závod Mikroregionu Krnovsko ZŠ 

Dětský sportovní den ZŠ 

 

 

BESEDY KDO 

První pomoc se záchranářem ze ZZS SMK 6. a 7. ročník 

Beseda s vedoucími nízkoprahového klubu 3. – 9. ročník 

Zdravá výživa 8. a 9. ročník 

Hasík 2. a 6. ročník 

E – bezpečí 2. stupeň 

Komunikace a vztahy 4. a 5. ročník 

Násilí a šikana 6. a 7. ročník 

PC a gambling 8. a 9. ročník 
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Účast na olympiádách a soutěžích 

Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2016/2017 

Název soutěže 

 
Umístění v okresním (nebo 

oblastním) kole 

Přespolní běh Břidličná Účast 

Dějepisná olympiáda Školní kolo 

Okresní kolo 

Okresní kolo ve šplhu 3. místo dívky 

7. místo chlapci 

Výtvarná soutěž  - projekt Obědy pro děti Diplom a ocenění – Jana Pajerová 

Olympiáda v českém jazyce Školní kolo 

Okresní kolo 

Výtvarná soutěž Hasiči očima dětí Okresní kolo – 1. místo Ondřej Štíbr 

Krajské kolo – 2. místo Ondřej Štíbr 

Okresní turnaj v šachu 2. místo Tomáš Krč 

Olympiáda v anglickém jazyce Okresní kolo 

12. místo Natálie Schánělcová  

21. místo Petr Magál 

Výtvarná soutěž Evropa ve škole Účast 

Výtvarná soutěž Císařovna Marie Účast 

Výtvarná soutěž Cesta do budoucnosti Účast 

Výtvarná soutěž 60 hvězdiček pro Evropu 1. místo - Pavlína Machová 

Souboj čtenářů Účast 

Dopravní soutěž Okrskové kolo – 2. místo  

Okresní kolo – 3. místo  

T – profi Účast 

Bobřík informatiky Školní kolo 

Základka roku 1. místo v Moravskoslezském kraji 

Olympiáda v německém jazyce Okresní kolo 

4. místo – Nikola Netuková 

6. místo – Anna Javůrková 

7. místo – Anna Mrkvová 

Matematický klokan Školní kolo 

Recitační soutěž Školní kolo 

Okresní kolo: 

1. místo – Viktorie Smolíková,  

4. místo Monika Kopecká 
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5. místo – Michaela Mintálová 

Krajské kolo – účast Viktorie 

Smolíková 

Střelba ze vzduchovky Zlaté Hory 2. místo Anna Krušinová 

4. místo Daniel Zábranský 

Branný závod Mikroregionu Krnovsko Účast 

Nejlepší školní časopis Krajské kolo 

1. místo za titulní stranu 

3. místo celkově 

Postup do celostátního kola 

Zlatý list – přírodovědná soutěž 14. místo – 8. ročník 

19. místo – 7. ročník 

 

 

Naše příhraniční spolupráce. 

I v tomto školním roce pokračovala naše spolupráce se Základní a Mateřskou školou 

v Moszczance v Polsku. Děti obou škol si již přivykly společným akcím. V letošním školním 

roce navštívili naši žáci partnerskou školu u příležitosti Sv. Mikuláše čili sv. Nikolaj.  

Toto setkání proběhlo v duchu „Šetříme životní prostředí“ a myslím si, že naše děti tuto 

změnu velice přivítali. Na závěr je Sv. Nikolaj obdaroval nadílkou a jelo se domů. 

Druhé setkání jsme uspořádali v pátek na Den dětí. Vedení školy přichystalo na tento den 

sportovní dopoledne a všichni naši žáci se potkávali na našich sportovištích ve smíšených 

družstvech a společně s polskými dětmi si pořádně zautíkali, zaskákali a nezapomněli jsme 

ani na sladké ocenění a pořádné občerstvení. 

 

Věřím, že i v letošním školním roce budeme mít příležitost potkat se s našimi polskými 

přáteli. 

 

 

Projekt Světová škola 

 

 Do projektu Světová škola jsme zapojeni již třetím rokem. Poprvé jsme získali titul ve 

školním roce 2014/15, tento nám byl udělen na 2 roky. V letošním roce proběhl ve škole audit 

našich aktivit v rámci globálního vzdělávání. Součástí auditu je poskytnutí zpětné vazby jako 

podpory pro další vývoj globálního rozvojového vzdělávání na dané škole. Toto probíhá 

formou vyplňování dotazníků, rozhovoru s koordinátorem projektu na škole, realizačním a 

žákovským týmem. Podmínkou je opět uspořádání komunitní akce a vypracování závěrečné 

zprávy, kterou auditor doplní svými poznámkami a návrhy. Po úspěšném auditu je certifikát 

Světová škola propůjčen auditované škole na 5 let. 

  V letošním roce jsme se zaměřili na problematiku palmového oleje. Ve čtvrtek 6. 

dubna 2017 se naší základní škole konala komunitní akce s názvem Stop palmovému oleji, 

která byla jakýmsi vyvrcholením měsíčního projektu se stejnojmenným názvem. Žáci napříč 

téměř všemi ročníky se o téma zajímali celý měsíc, absolvovali různé výukové jednotky a 

každá třída se pak zaměřila na určitou stránku problematiky. Děti se v tomto projektu 

dověděly informace o tom, jak produkce palmového oleje ovlivňuje přírodní společenství 

převážně v Indonésii a Malajsii, jak a proč se kácí deštné pralesy, které pak nahrazují palmové 

plantáže, proč díky pěstování palmy olejné hrozí vymření některých živočišných druhů, např. 

orangutana bornejského, tygra malajského nebo slona trpasličího a dalších. Hlavně osudy 

těchto krásných zvířat děti přiměly k aktivní a zodpovědné práci při vytváření plakátů, 

informačních tabulí, komiksů, ze kterých pak vytvořily výstavu, která byla připravena pro 
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návštěvníky komunitní akce. Sešlo se velké množství rodičů, kteří byli nadšeni z toho, jak 

jejich děti umí o problému zasvěceně hovořit a předávat informace dále. Zhlédli dokument o 

palmovém oleji, scénku orangutana a zákazníka supermarketu, poslechli si písničku o pralese 

a zatleskali vlastní básnické tvorbě jedné ze žaček 6. ročníku. Také auditorka projektu 

Světová škola, jejíž titul letos naše škola obhajuje, byla s naší prací nadmíru spokojena a byla 

velice mile překvapena, jak jsou členové žákovského projektového týmu schopni o problému 

hovořit, jak umí formulovat své myšlenky a názory a jak jsou zapáleni pro věc.  

 Protože jsme splnili všechny podmínky auditu a naplnili jsme všechna kritéria 

projektu, byl nám v Praze po prezentaci našich aktivit předán titul Světová škola, a to na 5 let. 

Projekt prezentovala děvčata z 6. ročníku, obě jsou členkami žákovského týmu. Monika 

Kopecká je už téměř zběhlá, protože je v žákovském týmu od samého začátku projektu, pro 

Míšu Vondráčkovou to byla premiéra. Díky rodičům Míši Vondráčkové, kteří nám zajistili 

ubytování a spoustu atrakcí na Vodpočívárně, procházku pražskou ZOO, a také jim vděčíme 

za skvělé průvodcovské služby, jsme si Prahy trošku za odměnu užili. 

Teď se můžeme se pochlubit velkou cedulí s názvem projektu, která bude umístěna u 

hlavního vchodu do školy. 
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Postavili jsme školu v KULUFU 

 

Díky loňskému projektu s názvem „Postavme školu v Africe“ jsme se zapojili do 

výstavby školy v Etiopském KULUFU. Obdrželi jsme závěrečnou zprávu z organizace 

Člověk v tísni, se kterou jsme loni pořádali akci „Běh pro Afriku“. Přispěli jsme na výstavbu 

školy v Kulufu částkou téměř 20 000, což určitě není zanedbatelná suma. 

Škola v etiopském Kulufu byla úspěšně dostavěna a bude sloužit pro 500 místních dětí, které 

se už nebudou muset bát, že jim na hlavu spadne střecha nebo že se na cestě do školy zraní. 

Škola byla postavena za 6 měsíců a ruku k dílu přiložila celá komunita z vesnice. Poděkování 

patří naší škole, všem žákům, studentům a učitelům, kteří jste přispěli svým úsilím a 

zorganizováním Běhu pro Afriku do sbírky. 



 

 

 24 

  

 



 

 

 25 

 
 

 

 

 

  Projekt Global schools 

Global school je tříletý mezinárodní projekt, který nese podtitul 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.“ 

Letošní program byl zaměřen na poznání způsobů výuky globálních témat ve spřátelených 

zemích. Zástupci některých škol vyrazili do Itálie, jiní, včetně naší koordinátorky projektu, do 

Rakouska. Ve Vídni jsme navštívili dvě školy, kde se vyučují globální rozvojová témata, 

organizaci Südwind a Evropský úřad pro zdělávání, kde jsme se dozvěděli, jak funguje 

vídeňský školský systém. Nadchla nás knihovna Baobab, kde je velké množství literatury, ze 

které se dá čerpat na projekty GRV, některé svazky byly včetně metodiky a doprovodných 

materiálů. Pobyt ve Vídni jsme si zpestřili stravováním ve fair-tradových restauracích a 

kavárnách a samozřejmě i prohlídkou Vídně. 

http://zsjindrichov.cz/wp-content/uploads/2015/10/blobal-schools.jp
http://zsjindrichov.cz/wp-content/uploads/2015/10/kvic.jp
http://zsjindrichov.cz/wp-content/uploads/2015/10/varanty.jp
http://zsjindrichov.cz/wp-content/uploads/2015/10/logo-cloveka-v-tisni.jp
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Pro letošní školní rok jsme spojili projekt Světová škola a Global school v jeden, takže 

studiem problematiky palmového oleje jsme naplnili podmínky obou projektů najednou. 
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Projekt Ekoškola 

 

Žáci Ekotýmu se aktivně zapojovali do činností, které naplily všech 7 kroků Ekoškoly. 

V listopadu 2016 proběhl audit, na jehož základě byl škole udělen mezinárodní titul 

Ekoškoly, a tak se ZŠ a MŠ Jindřichov, okr. Bruntál mohla zapojit mezi 400 škol, které se 

tímto titulem v České republice mohou pyšnit. Hlavním úkolem ve školním roce 2016/2017 

se stal projekt s názvem Litter Less, který vyvrcholil Dnem činu. Cílem projektu bylo snížit 

produkci směsného odpadu. Programem Dne činu se stal nákup v improvizovaném obchodě 

za účelem co možná nejekonomičtějšího nákupu, módní přehlídka oděvů vyrobených 

z různých obalových, papírových, igelitových a jiných odpadních materiálů a divadelní 

představení, prostřednictvím kterého žáci naučili obecenstvo správně třídit odpad. Zapojením 

do tohoto projektu získala škola celkem 14 tisíc korun, za které si pořídila resuscitační pannu, 

promítací plátno a ekotašky, jejichž prodejem získá peníze na novou kostru do učebny 

přírodopisu. Závěrem roku si žáci Ekotýmu jeli do Prahy vyzvednout mezinárodní titul 

Ekoškoly, který se uděluje slavnostně ve Valdštejnském paláci, v budově Senátu ČR. Tento 

titul je škole propůjčen na dva roky, během nichž žáci Ekotýmu budou muset připravit nové 

podklady pro další auditorskou návštěvu ze sdružení TEREZA. 
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Školní studijní zájezd do Oxfordu 

 

Ve dnech 18. 3. – 24. 3. se žáci 6. – 8. ročníku spolu s vyučujícími Mgr. Janou 

Houdkovou a Mgr. Barborou Halířovou zúčastnili zájezdu do Oxfordu s výukou angličtiny, 

kterou pořádala cestovní agentura Výuka jinak. Žáci cestovali autobusem přes Německo, 

Nizozemí, Belgii, Francii a trajektem (zpět Eurotunelem) přes kanál La Manche do Anglie. 

Děti byly ubytované v hostitelských rodinách, kde jim byla poskytnuta snídaně, obědový 

balíček a po návratu teplá večeře. Součástí zájezdu bylo 9 lekcí s rodilými mluvčími, na závěr 

děti obdržely na památku certifikát. Každý den na žáky čekal minimálně jeden poznávací 

výlet. V den příjezdu (v neděli) byla pro ně připravena prohlídka univerzity, památek a 

přírodovědeckého muzea v Oxfordu s průvodkyní v angličtině. Žáci mohli navštívit Christ 

Church College či se projet na loďce po řece Temži. V dalších dnech děti navštívily 

Stonehenge, Shakespearův rodný dům v Stratford Upon Avon a místní kostel Holy Trinity 

Church, Warwick castle vč. Warwick Dungeon, Salisbury. Poslední den patřil Londýnu, na 

který se již všichni těšili. Po příjezdu do Londýna měly děti možnost vidět Greenwich 

s nultým poledníkem.  Následovala plavba lodí po Temži, ze které mohly vidět důležité 

památky Londýna jako například Tower of London, Tower Bridge, London Bridge, St. Paul’s 

Cathedral, The Globe, London Eye či Westminsterský palác. V odpoledních hodinách děti 

vzhlédly Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Whitehall, Downing Street 10, 

Convence garden, Trafalgar Square či Buckonghamský palác. Ve večerních hodinách žáci 

odjížděli domů do České republiky. Zájezd byl velmi zdařilý, čemuž nasvědčovaly nadšené 

ohlasy žáků i učitelek. 



 

 

 31 

 
 

 
 



 

 

 32 

 

 
 



 

 

 33 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 34 

Testování žáků 

 

V rámci předmětu Svět práce si žáci 8. a 9. ročníku zkusili vybrat své budoucí profese 

díky online testovacímu programu. Ten jim vybírá vhodné profese podle zájmů a schopností. 

Tento program seznámil testované s 600 druhy povolání. Na základě sdělených zájmový 

priorit program jednotlivcům vygeneroval nejvhodnější směr vzdělávání a profesní orientace. 

V květnu 2017 byla naše škola zařazena do testování ČSI. Šlo o výběrové zjišťování 

výsledků žáků 9. ročníků ZŠ za školní rok 2016/17. Testovalo se přes program NIQES na 

portále ČSI.  

Dále se naši žáci zúčastnili výzkumu Pedagogické fakulty UK, který zjišťoval vliv hry 

ABAKU na rozvoj numerických a strategických dovedností u žáků ZŠ. Jednalo se o test pro 

žáky 2. stupně v rozmezí 1 vyučovací hodiny.  

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

Spolupráce pokračuje ve stejném režimu. Žáci z 5. – 9. ročníku si z třídního kolektivu volí 

jednoho zástupce, který tlumočí potřeby žáků vedení školy.  U každého sezení je přítomen i 

jeden zástupce z pedagogického sboru. Vedení školy přes tyto zástupce sděluje potřebné 

informace, které jsou následně probírány a řešeny v třídnických hodinách a na pedagogických 

poradách. Nejedná se o klasický školní parlament, ale tato forma diskuze žáků, pedagogů a 

ostatních pracovníků školy se nám již osvědčila. Setkání se konají vždy jednou za kalendářní 

měsíc. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 35 

IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
  

a) inspekční činnost provedena ČŠI  

 

Statutární zástupce školy řešil: 

písemné dotazování ČŠI, které upozorňovalo, že je náhradou za probíhající 

inspekci. 

      Byly provedeny kontroly ČŠI se sídlem v Ostravě na pracovišti Základní školy: 

• Kontrola byla provedena 3. 2. 2017 

• Kontrola byla provedena 13. 2. 2017 

• Kontrola byla provedena 3. 4. – 4. 4. 2017 

• Kontrola byla provedena 3. 5. 2017 

Protokoly o provedených kontrolách byly řádně předány zřizovateli a byly také 

projednány na radách obce. 

 

b) další kontroly (např. BOZP apod.) 

Kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 

v Ostravě: 

• Kontrola byla provedena dne 20. 9. 2016 na místech: 

Základní škola Jindřichov - nebyly uloženy žádné nápravné opatření, ani 

blokové pokuty 

Protokoly o provedených kontrolách byly řádně předány zřizovateli. 

• Kontrola byla provedena dne 6. 12. 2016 na místech: 

Školní jídelna – výdejna – nebyly uloženy žádné nápravné opatření, ani 

blokové pokuty 

Mateřská škola Vysoká - nebyly uloženy žádné nápravné opatření, ani 

blokové pokuty 

Mateřská škola Jindřichov - nebyly uloženy žádné nápravné opatření, ani 

blokové pokuty 

Protokoly o provedených kontrolách byly řádně předány zřizovateli. 

 

c) Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení v Bruntále: 

• Kontrola byla provedena za kontrolované období od 1. 9. 2016 – 31. 8. 

2016, opatření k nápravě nebyla uložena. 

Protokoly o provedených kontrolách byly řádně předány zřizovateli. 

 

d) Provedené kontroly hospodaření s veřejnými prostředky 

Kontroly provedené v roce 2016 

1/ Obec Jindřichov ze dne 2. 2. 2016 – kontrolované období 1. 10. 2015 – 31. 12. 

2015 

  Hospodaření s veřejnými prostředky 

  Za kontrolní orgán: Ing. Jana Kučeriková 

            p. Oldřiška Kovalová 

            p. Jana Helienková 

            p. Olga Avramidu 
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2/ ON –OK Libina s.r.o. ze dne – kontrolované období přelom roku 2015/2016, 

rok 2016 

  Veřejnoprávní kontrola 

  Za kontrolní orgán: Ing. Karel Ondrášek 

            Bc. Adam Ondrášek 

            Markéta Šafaříková 

            Lenka Galková 

3/ Obec Jindřichov ze dne 3. 11. 2016 – kontrolované období 1. 1. 2016 – 30. 9. 

2016 

  Hospodaření s veřejnými prostředky 

Za kontrolní orgán: Ing. Jana Kučeriková 

             p. Markéta Peterová 

             p. Jana Helienková 

            p. Olga Avramidu 

4/  Obec Jindřichov ze dne 7. 2. 2017 – kontrolované období 1. 10. 2016 – 31. 12. 

2016 

  Hospodaření s veřejnými prostředky 

Za kontrolní orgán: Ing. Jana Kučeriková 

     p. Markéta Peterová 

     p. Jana Helienková 

Protokoly o provedených kontrolách byly řádně předány zřizovateli. Nebyla uložena žádná 

nápravná opatření. 

 

 

 

X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2016 
 

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

Finanční prostředky za IČ  Poskytnuté Použité Vratky 

dotací 

  k 31. 12. 2016 k 31. 12. 2016 Celkem 

Poskytnuté NIV dotace na přímé 

náklady na vzdělávání 

9 915 029 9 915 029 0 

a) Závazné ukazatele, z toho:       

mzdové prostředky celkem 7 198 715 6 532 000 0 

Platy 7 015 715 6 302 000 0 

OON 183 000 230 000 0 

b) Orientační ukazatele, z toho:       

Odvody na pojistné 2 448 723 2 222 000 0 

Odvody na FKSP 104 591  63 000  0 

ONIV 163 000 172 000 0 
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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  2016 (v tis. Kč, na dvě des. místa)             

Účet – položky 

Hlavní činnost Doplňková činnost   

Plán 
2016 

Navýšení 

rozpočtu 

2016 

Cekem 

rozpoč
et  

2016 

Skutečn
ost k 31. 

12. 2016 

(závěrka
) 

Rozdíl 

mezi 
skutečno

stí a 

rozpočte
m 

celkem 

Plán 2016 

Skutečnos

t k 31. 12. 
2016 

(závěrka) 
  

501 Spotřeba materiálů   281  281 1420,80 -1139,80 387,45 387,45   

v tom  - potraviny       911,35   345,06 345,06   

          - pitný režim        0         

          - materiál pro výuku       64,63         

          - knihy, učební pomůcky        1,1         

          - tiskoviny, časopisy       4,82         

          - čistící prostředky       47,48    6,78 6,78   

          - drobný dlouh. hmot. majetek       42,51         

          - ochranné pomůcky       6,41    1,35 1,35   

          - údržbářský materiál       115,79   0,42 0,42   

          - kancelářské potřeby       49,75    1,42 1,42   

          - spotřeba materiálů ostatní       176,96   32,42 32,42   

502 Spotřeba energie  860   860 458,18 401,82 77,59 77,59   

v tom  - spotřeba vody              70,97   2,22 2,22   

          - spotřeba plynu       190,09    25,05 25,05   

          - spotřeba el. energie       197,12   50,32 50,32   

511 Opravy a udržování (drobné) 200   200 72,76 127,24 8,17 8,17   

512 Cestovné 30   30 17,75 12,25 0,07  0,07   

513 Reprezentace        5    5 2,38 2,62       

518 Ostatní služby        267   267 489,77 -222,77 8,75 8,75   

          - služby telekom. a radiokom.      41,40   1,42 1,42   

          - konzult.,poradens. a právní       61,01         

          - školení a vzdělávání       5,30        

          - služby poštovní      3,86         

          - program. vybav.(drob.dl. nehm.)      38,10         

          - plavání - provozní náklady       107,2         

          - revize, odborné prohlídky       72,19    2,57 2,57   

          - ostatní nákupy j.n.      160,72   4,76 4,76   

521  Mzdové náklady (platy, OPPP) 80   80 61,94 18,06 76,41 76,41   

v tom  - platy, OON       61,94    76,41 76,41   

524 Zákonné soc. pojištění (zdrav.,soc.) 0   0 19,36 -19,36  25,98 25,98   

525 Náklady na pojištění (zákonné pojiš.)        0   0,09 0,09   

527 Zák. sociál. náklady (příděl do FKSP)       0,92  1,11 1,11   

542 Ostatní pokuty a penále  0    0  2,3 -2,3        
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549 – Jiné ostatní náklady 44   44 40,03 3,97 2,56 2,56   

v tom  - bankovní poplatky       5,23   0,36  0,36   

          - pojištění (majetku, úraz.)       34,80   2,20   2,20    

551 - Odpisy dlouhodobého majetku  10   10 35,66 -25,66     

 

  

558 – Náklady na nákup DDM 145  145 508,47 -363,47      

Náklady celkem 1850 80 1930 3130,32 -1200,32 588,18 588,18   

  

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele     List č. 3 
  

Výnosy v roce 2016 (v tis. Kč, na dvě des. místa)           

Výnosy v roce 2016 

Hlavní činnost Doplňková činnost   

Plán 2016 

Skutečn
ost k 

31. 12. 

2016 

Rozdíl 

mezi 

skutečno

stí a 

plánem 

Plán 

2016 

Skutečn

ost k 31. 

12. 2016 

Rozdíl 

mezi 

skutečn

ostí a 

plánem 

  

Příjmy ze školného 32,15 32,15           

Příjmy ze stravného 911,79 911,79   649,16 649,16     

Úroky 0,11 0,11           

Použití rezervního fondu do výnosů 126,07 126,07           

Použití investičního fondu do výnosu               

Použití fondu odměn do výnosu 61,94 61,94           

Ostatní příjmy 209,34 209,34   32,06 32,06     

Výnosy celkem 1341,40 1341,40   681,22 681,22   
  

 

  

 

 

 

 

 

            

  

NÁKLADY CELKEM  

Hlavní činnost Doplňková činnost   

Celkem 

rozpočet 

Skutečnos

t k 31. 12. 
2016 

Rozdíl  Plán 

2016 

Skutečn

ost k 31. 
12. 2016 

Rozdíl    

1930 3130,32 1200,32 588,18 588,18 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. 

2016 

Rozdíl  
Plán 
2016 

Skutečn

ost k 31. 

12. 2016 

Rozdíl    

1341,40 1200,32 141,08 681,22 588,18 93,04   

                

Upravený hospodářský výsledek             

Hospodářský výsledek  
v Kč, na 

2 des. 

místa 
  

        
  

- z hlavní činnosti 141082,17     

- z doplňkové činnosti 93038,74             

Celkem k 31. 12. 2016 před zdaněním 234120,91             

Předpokládané zdanění celkem 0,00             
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c) Péče o spravovaný majetek 

 

Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 234120,91             

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

Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) 234120,91             

  

 

 

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

výsledku za rok 2016         

          
Ukazatel Kč       

Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-) 234120,91       

   -  z hlavní činnosti 141082,17       

   -  z doplňkové činnosti 93038,74       

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 fondu odměn.         
          
          
 

 

Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2016 za IČ 

 

 

Ukazatel Kč/ počet       

Příspěvek na provoz od zřizovatele na rok 2016 (bez LV) 1930000,00       

průměr žáků (dětí) v kal. roce 2016 136       

Průměr provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) 14191,18       
          
          

 

       

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

místa)       

       

Ukazatel 
Stav 

k 31. 12. 

2016 

Návrh na 

příděl ze 

ZHV 2016 

Návrh na 

převod v 

roce 2017 

Současný 

aktuální 

stav (2017) 

Rezervní fond 84869,49 114120,91 114120,91 198990,40 

Fond odměn 68055,00 120000,00 120000,00 188055,00 

Investiční fond 75747,88 0 0 75747,88 

Převod z rezervního do investičního fondu X X X X 
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Oprava a údržba spravovaného majetku MŠ Částka celkem 

Oprava a údržba ve školní jídelně ZŠ   

Oprava myčky 14692,30 

Oprava drtiče, oprava odpadu 4313,00 

Celkem opravy v jídelně 19005,30 

Oprava a údržba spravovaného majetku ZŠ Částka celkem 

Oprava nábytku 2783,00 

Stavební práce v okolí školy, oprava brány, oprava 

omítek, elektroinstalace 

32972,20 

Oprava sekačky 871,20 

Oprava plynoinstalace a kotle 8491,00 

Oprava kopírky a PC 18112,00 

Oprava plotu MŠ 1331,00 

Betonáž kanalizace MŠ 4538,00 

Oprava dětského hřiště MŠ 12042,00 

Demontáž altánku a výměna písku MŠ 4772,00 

Oprava pračky MŠ Vysoká 4938,00 

Opravy ZŠ celkem  90850,40 

 

 

Investiční akce spravovaného majetku z vlastních 

zdrojů 

Částka celkem 

Za rok 2016  71074,00 

 

 

 

Investiční akce spravovaného majetku ze zdrojů 

odboru investic MMO 

Částka celkem 

Za rok 2016 0 
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XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 
 

Ve školním roce 2016-2017 nebyly použity zdroje z rozvojových a mezinárodních programů. 

 

 

 

XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

 
Od ledna 2017 se škola zapojila do programu Šablony MŠMT. 

Ředitelka školy je zapojena do projektu MAP. 
 

 

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 

Women for 

women, o. p. s. 

Projekt Obědy pro děti 17 700 17 700 

Manželé Provost Účelový peněžní dar – za účelem rozvoje dětí 16 000 0 

Tomáš Staroba Účelový peněžní dar – za účelem rozvoje dětí  2 500 0 

    

Pan Sidopulos Účelový peněžní dar – ples 1000 1000 

Manželé Budinští  Účelový peněžní dar – ples 200 200 

TEREZA, vzděl. 

centrum 

Odpadová kampaň EKOŠKOLA 7000 0 

    

Kamil Šeděnka Účelový peněžní dar – ples 2000 2000 

Běla Stará Účelový peněžní dar – za účelem rozvoje dětí 10000 0 

TEREZA, vzděl. 

centrum Litter 

Less 

Účelový peněžní dar 3000 0 

    

  



 

 

 42 

Výroční zpráva o poskytování informací- školní rok 2016/2017  

 Ve školním roce 2016/2017 nebyly podány žádné žádosti o vystavení stejnopisu vysvědčení.  

 

 Ve školním roce 2016/2017 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.  

Ve školním roce 2016/2017 byly podány informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o  

svobodném přístupu k informacím v odstavci c) až f) § 18 zákona. 

http://zsjindrichov.cz/uredni-deska/reditelka/dokumenty-106 

 

 

Modernizace vybavení školy 

 

• Nákup školní tabule triptych na posuvu; 80.294,- Kč 

• Vybavení ředitelny školy- nábytek, židle; 146.724,- Kč 

• Nákup bezpečnostní schránky; 3.492,- Kč 

• Zakoupení projektoru Epson; 19.021,99 Kč 

• Zakoupení PC, pevný, externí disk, držák na zeď, záložní zdroj; 113.843,67 Kč 

• Nákup přihrádkových boxů na oblečení MŠ; 44.770,- Kč 

• Nákup profi žebříku; 4.848,- Kč 

• Vybavení školní jídelny, plošinový vozík, ponorný mixer, drtič odpadů EcoMaster; 

22.411,- Kč 

• Nákup koloběžek do školní družiny; 5.404,- Kč 

• Demontáž altánku, výměna písku, pořízení sítě na písek MŠ; 7.367,- Kč 
 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zsjindrichov.cz/uredni-deska/reditelka/dokumenty-106
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XV. Zpráva o činnosti školní družiny 
 
 

Zpráva o činnosti školní družiny za školní rok 2016/2017 

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, zastupující p. učitelka Balvanová 

Druh a typ ŠD: ranní, odpolední – 3 oddělení, kapacita 78 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 

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

Pro svou činnost užívá dvě prostorné herny a výtvarnou dílnu s interaktivní tabulí. 

Dále pro svou činnost ve směru sportovního využití užívá tělocvičnu školy, zahradu mateřské 

školy a multifunkční hřiště. K dispozici je školní knihovna, kuchyňka i keramická dílna.                                        

Přihlášené děti: 

Na začátku školního roku bylo přihlášeno 78 dětí, které byly rozděleny do tří oddělení. 

1. oddělení navštěvovali žáci l., 2 a 6. ročníku s počtem 35dětí 

2. oddělení navštěvovali žáci 3., 4. a 7. ročníku s počtem 30 dětí 

3. oddělení navštěvovali žáci 5. ročníku s počtem 13 dětí 

S vedením 3. oddělení, přecházením ze školní jídelny do školní družiny a dozorem na 

autobusovou zastávku se střídala paní učitelka Balvanová a Schaffartziková. 

 
Materiální vybavení školní družiny: 

Byly zakoupeny společenské stolní hry, učební pomůcky, koloběžky, sportovní vybavení, 

materiál do zájmových činností. 

 

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 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 
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školní družině dbáme o dodržování hygienických předpisů a zásad bezpečnosti a ochrany 

zdraví dětí. 

 

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: 

 

1. 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 

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

obrázky našich ilustrátorů. 

 

2. 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 proti ŠD z  Města Albrechtic, připravovali jsme se na okrskovou 

dopravní soutěž a na branný závod v Holčovicích 

 

3. 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  „60 hvězdiček pro Unii“, 

“Svět očima dětí“ 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 u vánočního stromečku s tanečním 

programem. 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. 

 

AKCE: 

• Během měsíce září děti poznávaly přírodu - Cesta za pokladem 

• V říjnu jsme si zasportovali na velkém hřišti 

• Na podzim proběhla drakiáda a Hallowenská noc 

• Navštívili jsme zámeckou zahradu 

• Tvoření dárečku v keramické dílně 

• Navštívil nás Mikuláš 

• Před vánocemi jsme přispěli vystoupením u vánočního stromečku 

• Výrobou výrobků na „Vánoční trhy“. 
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• O Vánocích proběhla besídka, kde si děti pekly perníčky a vyměnily dárky, které vyrobily ve 

školní družině. 

• Stavěli se „Sněhuláci pro Afriku“ 

• V lednu děti vyráběly 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 vycházku na Svinný potok na kolech a koloběžkách 

• Proběhl turnaj ve vybíjené proti ŠD Město Albrechtice 

• Jarní deštivé počasí jsme si krátili vědomostními soutěžemi ve třídách 

• V květnu se uskutečnil výlet do janovské obory 

• 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 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 – zdravotník, instruktor školního 

lyžování  

 

 

 Zprávu o činnosti ŠD zpracovala: 

 Alžběta Vopelková 

 vedoucí vychovatelka 
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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. 2016 ve dvou třídách s celkovým počtem 44 zapsaných dětí. 

Provoz mateřské školy denně od 6.15 do 15.45 hodin vyhovuje většině rodičů a zůstal 

nezměněn. V letošním školním roce došlo k výměně učitelek v MŠ Vysoká a Jindřichov. Paní 

učitelka Miriam Sklenaříková vystřídala paní učitelku Lenku Větrákovou, která se vrátila 

z MŠ Vysoká do MŠ v Jindřichově. Ve dvou smíšených třídách pracovaly tři kvalifikované 

učitelky, z toho p. uč. Robenková na úvazek 0,5. Provozní pracovnice zajišťovala výdej 

stravy a úklid, od ledna byla na tuto pozici přijata paní na celý úvazek p. Lucie Rejdová.  

 

1. třída:  U sluníčka  -   zapsáno 21 dětí ve věku 2,5 - 4 roky 

2. třída:  U duhy      zapsáno 23 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. 2016 v jedné třídě s celkovým počtem 13 zapsaných dětí. Provoz 

mateřské školy byl nadále stanoven na dobu od 6.30 do 15.00 hodin. Na místo učitelky na 

celý úvazek sem byla z MŠ Jindřichov přeřazena p. uč. Miriam Sklenaříková, p. uč. Monika 

Robenková, na zkrácený úvazek 0,37 zajišťovala odpolední služby. Provozní pracovnice paní 

Lenka Budínská prováděla na zkrácený úvazek úklid a výdej stravy. 

 

1. třída: U dráčka děti 2,5 až 6 let - zapsáno 13 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 2016/2017 bylo k předškolnímu vzdělávání zapsáno ve třech 

třídách věkově smíšených třídách 44 dětí v MŠ Jindřichov a 13 v MŠ Vysoká. V průběhu 

roku docházelo v počtu dětí jen k malým změnám, stav v červnu byl 43 a 11. Velmi malý 

počet docházejících dětí byl zaznamenán v zimním období z důvodu celkové nemocnosti  

a třídy byly z organizačních důvodů spojovány také po dobu dlouhodobé nemoci učitelky 

v Jindřichově. Docházka dětí byla na obou zařízeních v celku pravidelná, rodiče nejmladších 

dětí často využívali možnost návštěvy MŠ pouze dopoledne. 

Na přechod do ZŠ se připravovalo 12 dětí v MŠ Jindřichov, 3 v MŠ Vysoká. Ve dvou 

případech požádali rodiče dětí o odklad povinné školní docházky a do ZŠ tak bylo po řádném 

zápisu přijato 9 dětí z MŠ Jindřichov, 3 děti z MŠ Vysoká.  

 

Výchovně vzdělávací práce. 

Pro školní rok 2016/2017 doplnily učitelky stávající ŠVP „Kolik je na zemi cest?“ o nový 

pracovní materiál, na jehož tvorbě se všechny podílely. Vycházely z konkrétních potřeb se 

zdůrazněním prioritních vzdělávacích cílů, pro následující období zejména v oblasti všech 

funkčních gramotností, a doplněním Minimálního preventivního programu. Evaluaci původně 

rozpracovaného ŠVP došly učitelky k závěru, že obsah témat je příliš rozsáhlý a ne vždy se je 

všechna daří plnit, proto je nyní jejich výběr ve dvou integrovaných blocích menší, uzpůsoben 

možnostem, zahrnuje však všechny podstatné oblasti vzdělávání a projekty zpracované podle 

zájmu dětí. Hlavním cílem inovovaného ŠVP je nadále doplňovat rodinnou výchovu, zajistit 

dětem nabídku různorodých aktivit vedoucích k tvořivému uplatnění vlastních zkušeností, 

k prožitkům, hledání, experimentování a citlivému utváření individuální, zdravě sebevědomé 

a harmonicky vyvážené osobnosti. Snahou učitelek bylo obohacovat denní program dětí  

a zajišťovat, aby společně strávený čas byl radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých 

základů do života. Plnění rámcových cílů RVP směřovalo k utváření základních klíčových 

kompetencí, vytváření podmínek pro základy zdravého životního stylu a zajišťování 

celkového harmonického rozvoje dětí. 

Program byl během roku opět průběžně aktualizován, upravován a doplňován na základě 

evaluace a aktuální potřeby. Zpracované třídní projekty se týkaly zejména tradic a svátků  

a také událostí a situací v průběhu roku souvisejících zejména s prohlubováním a rozvíjením 

environmentální výchovy. Vzdělávací nabídku jsme se snažily podstatně rozšířit o činnosti 

zaměřené a experimentování, hledání vlastního řešení, kooperativní postupy při skupinových 

aktivitách a na rozvoj všech funkčních gramotností. 

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.  

V přípravě dětí na vzdělávání v základní škole se učitelky věnovaly celkem 12 dětem. Jejich 

snahou bylo zajistit bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ. Vhodně zvolenými metodami 

v průběhu edukace v součinnosti s matkou došlo rovněž u dětí, které měly odklad školní 

docházky v roce 2016 z důvodu školní nezralosti, ke zlepšení v celkovém pohledu na realitu 
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zejména po absolvování odborného vyšetření a ve spolupráci s dětskou psycholožkou. Tyto 

děti celkově dozrály, dokáží se již lépe soustředit na práci a posuzovat své jednání.  

Před zahájením zápisu do ZŠ, který v letošním roce probíhal v měsíci květnu, požádali  

o odklad školní docházky rodiče dvou dětí. V letošním zápisu ke školní docházce 2017/2018 

mají dvě děti odklad a je nutné tyto děti připravit pro zápis do základní školy v roce 

2018/2019. 

Pro přípravu dětí na povinnou školní docházku bylo využito finančních zdrojů z projektu 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005293 „Učíme se všichni“. Došlo k setkávání rodičů  

a k průběžnému zhodnocení přijatých kompetencí ze ŠVP mateřské školy a následnou 

přípravu rodičů a dětí na školní vzdělávání. Věříme, že získané vědomosti rodiče znásobí při 

práci s dětmi a zhodnotí toto naše snažení, jako prospěšné a budou nadále v tomto programu 

se školou spolupracovat. 

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 a snažily se o spolupráci s rodiči při nápravě vad. Mnozí 

rodiče si dosud, přes veškerou naši osvětu, neuvědomují důležitost správné výslovnosti a 

spoléhají pouze na pomoc ze strany MŠ a část začínají s odbornou péčí až ve čtyřech či pěti 

letech dětí. 

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 mnoha případech však pozorujeme omezené 

pohybové schopnosti dětí, které často nezvládají provádění zařazovaných cviků a koordinace 

těla je těžkopádná.  

V součinnosti s vypracovaným MPP byly naše aktivity zaměřeny rovněž na seznamování 

s pravidly bezpečnosti na silnici a v dopravě. Učitelky připravily školní kolo dopravní soutěže 

„Jede, jede, koloběžka“, kterého se zúčastnily i děti MŠ Vysoká. V této oblasti jsme 

zaznamenaly zájem a dobré znalosti dětí.  

Nedílnou součástí naší práce bylo prezentování školy na veřejných akcích v obci, pravidelné 

setkávání se seniory, účast zejména ve výtvarných soutěžích a realizace projektů v průběhu 

celého školního roku. 

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. Zejména v MŠ Vysoká se učitelce dařilo 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. 

Spolupráce s rodiči probíhala tradičním způsobem. Učitelky s nimi 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. Prostřednictvím nástěnek byli pravidelně informováni o tématech a vzdělávací 

nabídce, která byla uzpůsobena věku v jednotlivých třídách. Společnou snahou bylo 

naplňování klíčových kompetencí, které dětem usnadní přechod do základní školy. 

Stanovené priority pro letošní školní rok se nám dařil naplňovat. Částečně jsme rozšířily 

nabídku konstruktivních stavebnic podporujících tvořivé myšlení a manuální dovednosti  

 v rámci polytechnické výchovy se více zaměřily na experimentování a pokusy.  

Kromě pravidelných představení divadla Smíšek se nám podařilo zajistit pro děti hudební 

pořad s kytarou, při kterém se aktivně zapojily do hudebních činností společně s dětmi 1. a 2. 

ročníku ZŠ a Pohádkovou školičku, kde měly možnost zúročit své znalosti z oblasti dopravní 

a environmentální výchovy. Využili jsme nabídku ZUŠ v Městě Albrechticích, která zařazuje 
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do výuky i naše předškolní děti a její žáci pro nás sehráli pohádku s využitím různých 

hudebních nástrojů a žánrů. V letošním školním roce probíhalo také častěji setkávání dětí 

obou MŠ, které kulturní pořady navštěvovaly. Starší děti společně s žáky I. a II. ročníku 

základní školy navštívili divadelní představení „Broučci“. 

 

 

Priority pro příští období: 

- Pokračovat ve vzdělávání učitelek v oblasti gramotností – k tomu bude napomáhat již 

zmíněný projekt „Šablony“ 

- vytvořit vhodné hygienické a materiální podmínky pro přijetí dvouletých dětí; 

- samostudium zaměřit na problematiku dvouletých dětí, zajistit literaturu; 

- omezovat předávání hotových informací a slovních poučení; 

- upřednostňovat prožitkové učení; 

- v rámci vytváření vztahu k technice a rozvoji pracovních dovedností zařazovat 

experimentování, manipulování, objevování a práci s novými materiály; 

- omezovat agresivní jednání dětí, trvat na dodržování dohodnutých pravidel, rozvíjet 

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

vybudovaly nezbytné návyky a způsoby chování; 

- využít kulturní pořady°; 

- dále doplnit nabídku hraček pro rozvoj tvořivého myšlení; 

- v rámci plnění MPP prohlubovat poznatky v oblasti dopravní výchovy. 

 

 

Přehled realizovaných témat v rámci integrovaného bloku Kouzelný svět. 

 

1. Já se, prosím, podzim jmenuju – září, říjen, listopad 

Vítáme své kamarády 

Podzimní čarování 

Projekt – den stromů 

O zlaté podkově 

Zvířátka v zimě 

 

2. Závoj z modravých sklíček, v ruce ledový klíček – prosinec, leden, únor 

Kouzelný čas adventu 

Vláda sněhové královny 

Kouzelnými vrátky jdeme do pohádky 

Máme tu Masopust, hej, hej, hej 

 

3. Zelená je tu, dá život světu – březen, duben, květen 

Jaro dělá pokusy 

Projekt Modrá planeta 

Projekt Co já ti, maminko, k svátku dám 

Projekt Jede, jede, koloběžka 

 

4. Slunečné léto – červen, červenec 

Děti černé, žluté, bílé 

Příroda čaruje 

Cestováním za poznáním 
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Přehled realizovaných projektů v rámci integrovaného bloku Kouzelné zrcadlo 

 

Den stromů 

Rodiče čtou dětem 

Co já ti, maminko, k svátku dám 

Modrá planeta 

Jede, jede, koloběžka 

 

Přehled realizovaných aktivit MŠ Jindřichov. 

 

Září  

13. 9.  Zahajovací schůzka s rodiči MŠ Jindřichov 

27. 9.  Bramborové hraní – soutěživé odpoledne s rodiči 

 

Říjen 

  4. 10.  Veselá školička – divadlo Smíšek 

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

  9. 10.  Vítání občánků v Janově 

 

Listopad 

10. 11.  Pečení svatomartinských rohlíčků společně s rodiči 

11. 11.  Vinšování v obci 

27. 11.  Adventní vystoupení u ZŠ při rozsvěcení stromu 

30. 11.  Návštěva divadla v Opavě – pohádka broučci 

 

Prosinec 

  5. 12.  Mikulášská nadílka společně s MŠ Vysoká 

10. 12.  Vítání občánků 

15. 12.  Pečení perníčků s rodiči 

17. 12.   Nadílka pro děti 

17. 12.    Vystoupení na vánočních trzích 

 22.12.    Loučení s p. kuchařkou ve škole 

 

Leden    

1. 1.    Návštěva třech králů ze ZŠ 

 

Únor 

  6. 2.   Zahájen 4. ročník projektu Rodiče čtou dětem – do 17. 2. 

28. 2.     Masopustní taškařice 

  

Březen 

  2. 3.      Návštěva dětí z Vysoké – společné hry a činnosti 

  9. 3.     Vystoupení k MDŽ pro seniory 

27. 3.    Jarní vodnická pohádka – divadlo Smíšek 

31. 3.     Vynášení Mořeny 

 

Duben  

  5. 4.    Hudební pořad s kytarou, aktivní zapojení dětí do hudebních činností 

11. 4.  Návštěva v 1. ročníku ZŠ 
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22. 4.   Den Země – ekologické činnosti, třídění odpadu, pokusy 

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

Květen 

  2. 5.   Výtvarná soutěž – Čisté ruce 

  5. 5.   Dopravní pohádka – divadlo Smíšek 

12. 5.   Návštěva s besedou v hasičské zbrojnici, ukázka techniky, zdobení májky 

16. 5.    Zápis do MŠ 

18. 5.   Jarní besídka pro maminky 

23. 5.    Účast na 5. ročníku dětských olympijských her v Třemešné 

24. 5.    Příběh zajíčků a zvířátek – hudební dopoledne se ZUŠ  

29. 5.    Jede, jede, koloběžka 

30. 5.  Výtvarná soutěž – Svět očima dětí 

 

Červen  

  1. 6.  Dětský den na školní zahradě – zábavné disciplíny 

  2. 6.  Dětský den s CBA, fotografování dětí 

11. 6.    Vítání občánků 

28. 6.    Zábavné odpoledne s pasováním předškoláků 

29. 6.  Rozloučení se školáky na ObÚ Jindřichov a ObÚ Vysoká 

 

 

Přehled realizovaných aktivit MŠ Vysoká. 

 

Září  

14. 9.   Zahajovací schůzka s rodiči 

21. 9.  Bramborové hraní 

 

Říjen 

 4. 10.  Veselá školička – divadlo Smíšek 

31.10.   Halloweenské hraní s rodiči 

 

Listopad 

10. 11.  Pečení martinských rohlíčků 

11. 11.   Martinské vinšování 

29. 11.   Adventní tvoření s rodiči 

 

Prosinec 

  5. 12.    Mikulášská nadílka 

15. 12.  Vánoční besídka 

16. 12.  Ježíšek v MŠ 

16. 12.  Vystoupení u vánočního stromu ve Vysoké 

 

Leden 

17. 1.   Výroba lojového krmení 

26. 1.   Putování za zvířátky – krmení 

 

Únor 

27. 2.   Pečení božích milostí 

28. 2.   Masopustní karneval 

 

Březen 
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20. 3.   Vystoupení k MDŽ v Pitárné 

27. 3.   Vodnická pohádka – divadlo Smíšek 

 

Duben 

  3. 4.    Vynášení Mořeny 

10. 4.    Pečení velikonoční hlavičky 

12. 4.    Velikonoční zdobení břízy 

 

Květen 

  5. 5.    Dopravní pohádka – divadlo Smíšek 

18. 5.   Jarní besídka pro maminky 

24. 5.    Příběh zajíčků a zvířátek – hudební dopoledne se ZUŠ  

29. 5.    Jede, jede, koloběžka 

 

Červen 

  1. 6.   DD v MŠ dopoledne s opékáním 

  6. 6.    DD s Westernem 

  9. 6.    Školní výlet  - SVČ Krnov 

26. 6.   Rozloučení se školáky na ObÚ ve Vysoké 

 

 

Spolupráce mezi mateřskými školami a se ZŠ Jindřichov 

V rámci spolupráce se uskutečnily vzájemné návštěvy, děti se společně účastnily některých 

kulturních akcí, předškolní děti se průběžně seznamovaly s prostorami základní školy, školní 

družiny a školní jídelny. Účastnily se výuky svých kamarádů v 1. ročníku. Učitelky si 

předávaly informace o ŠVP a konzultovaly požadavky na přípravu na školu. Také obě 

mateřské školy spolupracovaly na některých aktivitách, učitelky volily většinou shodná 

témata a projekty, vzájemně se informovaly o potřebách dění v MŠ a zajišťovaly potřebné 

zástupy. Děti MŠ ve Vysoké v letošním roce častěji navštívily společná divadelní představení 

a v rámci MPP se zúčastnily dopravní soutěže „Jede, jede, koloběžka“. 

 

Kontrolní činnost 

Kontrolní činnost vedoucí učitelky probíhala podle plánu na obou zařízeních. Sledovala 

dokumentaci tříd a při vstupech do řízených činností i volných aktivit se zaměřovala na 

přístup učitelek k dětem, plnění úkolů v návaznosti na  ŠVP a zajištění činností z hlediska 

bezpečnosti dětí. Namátkové kontroly na MŠ v Jindřichově prováděla ředitelka školy. 

Vedení organizace provádí následnou kontrolu pravidelně a v tomto školním roce nedošlo 

k žádnému porušení. 

Ke kvalitní kontrolní činnosti přispívají průběžné kontroly prováděné ředitelkou školy a 

kvalitní spolupráce technického i pedagogického personálu. 

 

 

Materiální vybavení a opravy 

Podle plánu byla novým nábytkem vybavena šatna mladších dětí a v obou třídách podle 

požadavku upraveny stoly. 

Na školní zahradě byl odstraněn poškozený altán, vyměněn písek obou pískovišť a zajištěno 

jejich zakrytí. Pro rozvoj tvořivého myšlení se podařilo doplnit didaktické hračky a pomůcky. 

V MŠ Vysoká byly rovněž podle požadavku odstraněny nedostatky z předcházejícího 

školního roku. Pískoviště bylo upraveno a zakryto, navezena hlína pro pěstitelské práce dětí a 

zhotoveny nástěnky k prezentaci výtvarných činností. 
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Vedení školy zajišťuje dle požadavků bezpečný a k rozvoji dětí přispívající chod obou 

mateřských škol.  

 

Další vzdělávání pedagogických pracovnic: 

Všechny učitelky jsou zařazeny v programu Šablony pro ZŠ a MŠ číslo projektu 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005293 „Učíme se všichni“, kde průběžně absolvují semináře 

zaměřené na předmatematickou a předčtenářskou gramotnost. V rámci tohoto projektu dojde 

v následujícím školním roce k rozvoji kompetencí pedagogů v rámci spolupráce s Mateřskou 

školou, Karla Čapka v Krnově. Dále budou využívat pro samostudium informace  

o legislativních změnách, které jim zajistí vedení školy.  

Pedagogický sbor mateřských škol bude také dle svého zaměření využívat samostudium 

k rozvoji pedagogických kompetencí a dovedností. 

 

 

Zprávu o činnosti MŠ zpracovala vedoucí učitelka: Dáša Součková  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


