
 

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 
okres Bruntál 

Výroční zpráva 
o činnosti a hospodaření školy za školní rok 

2017/2018 
 

 

V Jindřichově 27. srpna 2018 Zpracoval: Mgr. Jiří Ranostaj 
         zástupce ředitelky školy



 

2 
 

V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  O  Č I N N O S T I  Š K O L Y  

 

š k o l n í  r o k  2 0 1 7 / 2 0 1 8  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OBSAH 
 

I. Základní údaje o škole ------------------------------------------------------------------------- 4 

II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje ---------------------------------------------- 6 

III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy ------------------------------- 6 

IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, k docházce do mateřské školy -------------- 7 

V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků --------------------------------------------------------- 7 

VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů -------------------------------------------- 11 

VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a technických pracovníků 

školy ve školním roce 2016/2017 ------------------------------------------------------------ 13 

VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ------------------------------------ 15 

IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ---------------------------------- 21 

X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017 ---------------------------------------- 22 

XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ---------------- 26 

XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení -------- 26 

XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů --------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. --------------------------------------- 27 

XV. Zpráva o činnosti školní družiny ------------------------------------------------------------ 28 

XVI. Zpráva o činnosti MŠ -------------------------------------------------------------------------- 31 

  



 

3 
 

 

Výroční zpráva byla projednána s pracovníky školy dne 28. 8. 2018 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 30. 8. 2018 

 

Předseda školské rady: Mgr. Martin Mišan    ………………………….. 

 

    p. Eva Matušková    ………………………….. 

  



 

4 
 

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: 554641746, 702020296 

E-mail: steuerova@zsjindrichov.cz 

Webová adresa: http://www.zsjindrichov.cz 

b) Zřizovatel zařízení 

Obec Jindřichov 

právní forma Obec (Obec Jindřichov, územní samosprávný celek), 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 

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: 60 dětí 

Výdejna stravy MŠ Jindřichov 506, PSČ 793 83 

tel.: 554641742 

kapacita: 60 dětí 

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

kapacita: 13 

Výdejna stravy MŠ Vysoká, Pitárné 81, PSČ 793 99 

kapacita: 13 

e) Datum zařazení do rejstříku škol 

od 4. dubna 2006, právní subjekt, příspěvková organizace. 
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f) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva 
školní rok 2009/10 ŠVP ZV Radost z poznání, datum vydání 01. 09. 2007 

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

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

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

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

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

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

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

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 

školní rok 2016/17 ŠVP ZV Radost z poznání, datum vydání 01. 09. 2007 

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

školní rok 2017/18 ŠVP ZV Radost z poznání, datum vydání 01. 09. 2007 

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

   Základní škola č.j.:645/2017/MS/ST 

g) Školní vzdělávací program MŠ 

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 ŠD 

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 

Od května 2018 změna – Mgr. Alžběta Balvanová 

   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 18,0215 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

z toho zaměstnanci výdejny stravy 

9 9,1161 

2 1 

(škola vyplní podle čtvrtletního výkazu P1-04 k 30. 6. 2018) 

Charakteristika pedagogického sboru 

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

2 vychovatelky školní družiny. 1 učitel zastává funkci statutárního zástupce ředitelky školy, 

jedna učitelka funkci 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. Specializační studium na CDV OU dokončila 

výchovná poradkyně, specializační studium také absolvoval 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 prijmeni@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 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. 2017 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Z toho počet žáků 

nepatřících do 

spádového obvodu 

školy 

Počet 

přijatých 

žáků 

Počet 

1. ročníků 

k 1. 9. 2017 

350 9 133 4 13 1 

b) Mateřská škola Jindřichov 

Kapacita 

školy 

Počet tříd 

k 1. 9. 2017 

Počet 

zapsaných 

dětí 

Počet 

přijatých 

dětí 

Počet tříd 

k 1. 9. 2017 

Počet 

volných 

míst 

60 2 44 7 2 16 

c) Mateřská škola Vysoká 

Kapacita 

školy 

Počet tříd 

k 1. 9. 2017 

Počet 

zapsaných 

dětí 

Počet 

přijatých 

dětí 

Počet tříd 

k 1. 9. 2017 

Počet 

volných 

míst 

13 1 8 1 1 5 

V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

a) Prospěch žáků na základní škole k 30. 6. 2018 

Ročník Počet žáků 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

1. 14 14 0 0 

2. 12 10 2 0 

3. 13 10 3 0 

4. 19 11 8 0 

5. 18 12 6 0 

Celkem za 1 st. 76 57 19 0 

6. 13 3 9 1 

7. 13 2 10 1 

8. 13 3 10 0 

9. 15 2 13 0 

Celkem na 2. st. 54 10 42 2 

b) Kázeňská opatření 

Ročník 1. pololetí ročník 1. pololetí ročník 2. pololetí ročník 2. pololetí 

6. 2 DŘŠ 6. 4 DŘŠ 4. 2 PŘŠ 6. 1 PŘŠ 

9. 1 DŘŠ 7. 1 DŘŠ 5. 1 PŘŠ 7. 2 PŘŠ 
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c) Přehled umístění vycházejících žáků 

1. OSMILETÁ GYMNÁZIA 

 0  

2. ČTYŘLETÁ GYMNÁZIA, UČEBNÍ OBORY S MATURITOU, SOŠ 

Střední škola polygrafická, Olomouc 

Střední novosadská 87/53, 779 00 Olomouc 
 

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie,  

Bruntál 

Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál 
 

Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, 

Krnov 

Krnov, Revoluční 92, 794 01 
 

Střední škola průmyslová a umělecká, 

Opava 

Praskova 399/8, Opava, 746 01 
 

Střední zdravotnická škola,  

Praha 

Ruská 91/2200, Praha 10 
 

Církevní konzervatoř 

Opava 

Beethovenova 1 
 

Střední zdravotnická škola  

Opava,  

Dvořákovy sady 176/2 

 

1 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 

3. TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY 

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, 

Opava 

Tyršova 867/34 
 

Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, 

příspěvková organizace 

Dvořákovy sady 176/2,  
 

Střední odborná škola a Základní škola,  

Město Albrechtice 

Nemocniční 117/11 
 

Střední odborné učiliště stavební 

Opava 

Boženy Němcové 2309/22 
 

Střední škola zemědělská a zahradnická, 

Olomouc 

U Hradiska 4 

2 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

3 

 

 
 

1 

 

 

4. ODBORNÉ UČILIŠTĚ 

 0  

Celkový počet vycházejících žáků je 15, z toho 15 z 9. ročníku. 
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d) Počet žáků se sníženou známkou z chování k 30. 6. 2018 

Stupeň chování Počet žáků 
Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 1 0,77 

3. 0 0 

e) Celkový počet neomluvených hodin k 30. 6. 2018 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

2 43 0,33 

Školní knihovna ve školním roce 2017/2018 

Stejně jako loňský rok, navštěvovali školní knihovnu žáci se svými učiteli českého 

jazyka, aby si zde vypůjčili knihy, jejichž obsahy pak zaznamenávali do čtenářských deníků, 

které s nimi projdou celou školní docházku. 

Tento školní rok navštívilo knihovnu 142 návštěvníků. Byli mezi nimi současní i bývalí 

žáci naší školy, učitelé, nepedagogičtí pracovníci. Celkem byla knihovna navštívena 294-krát. 

Nižší počet návštěv byl zapříčiněn tím, že se půjčování knih ukončilo již na začátku května, 

a to z důvodu stěhování knižního fondu mimo místnost knihovny, kde se bude malovat a budou 

se také natírat knihovnické regály. Velký rozdíl opět panoval mezi půjčováním naučné a krásné 

literatury. Z krásné literatury bylo vypůjčeno 316. knih, naučných titulů jen 57. 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 a prémiím, které dostáváme za objednávky knih z různých nakladatelství. 

Obdrželi jsme také dva výtisky knihy Největší přání, kterou jsem v rámci projektu Global 

schools pilotovali a přispěli jsme tak k vytvoření pracovních listů k této publikaci. 

V knihovně se pravidelně schází členové Čtenářského klubu, což je aktivita pro žáky 

naší školy, organizována v rámci projektu Šablony MŠMT. Do klubu pravidelně dochází 

10 dětí ze 4. ročníku, a to převážně chlapců. Děti se scházely 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. Z finančních prostředků určených na tuto aktivitu jsme zakoupili sedací vaky, 

různé podložky a polštářky na sezení, podložky na psaní a hlavně koberec, abychom měli 

knihovnu útulnější a lépe se nám v ní pracovalo. Z dalších prostředků bude později obohacen 

knižní fond o nové tituly dětské literatury. 
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Přehled návštěv jednotlivých ročníků ve školní knihovně ve školním roce 2017/2018 

ROČNÍK 1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ 

1. ročník  31.1.2018 2.5.2018 23.5.2018 

2. ročník 8.11.2017 31.1.2018 12.4.2018 23.5.2018 

3. ročník 11.9.2017 5.1.2018 13.4.2018 18.5.2018 

4. ročník 11.10.2017 4.1.2018 19.3.2018 4.5.2018 

5. ročník 18.9.2017 8.1.2018 27.3.2018 21.5.2018 

6. ročník 8.9.2017 18.1.2018 2.5.2018 25.5.2018 

7. ročník 14.9.2017 4.1.2018 8.2.2018 17.5.2018 

8. ročník 8.9.2017 18.1.2018 23.2.2018 13.6.2018 

9. ročník 8.9.2017 10.11.2017 12.4.2018 29.5.2018 

  



 

 11 

VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Ve školním roce 2017/2018 proběhly následující preventivní akce: 

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. 

1) V září se žáci druhého stupně zúčastnili dotazníkového šetření na téma šikana. Cílem 

výzkumu bylo zjistit, nakolik relevantní informace o šikaně mají žáci druhého stupně 

základní školy v Jindřichově, zda ví, co pojem šikana znamená a zdali se s šikanou již 

setkali. Další klíčovou informací bylo zjištění, zda na jmenované základní škole k šikaně 

v současné době dochází, či ne. Důležité pro vyučující je zjištění, zda třída dokáže 

táhnout za jeden provaz a jak se jednotliví žáci cítí v kolektivu třídy a komu se 

s problémem šikany mohou svěřit. Výsledky šetření jsou podrobně zpracovány na 

stránkách školy. 

2) Šikana – dne 15. 6. 2018 proběhla preventivní akce zaměřená na šikanu ve třídě pro 3., 

4., 5. a 6. ročník. Program zajišťovala Policie ČR pod vedením paní Grigoriadisové. Celý 

program byl koncipován se smyslem podpořit a zlepšit komunikaci mezi žáky ve třídě a 

informativní seznámení s následky šikany. 

3) Trestní Odpovědnost – dne 15. 6. 2018 proběhla preventivní akce zaměřená na 

odpovědnost za své činy po dovršení věku 15 let pro 8. a 9. ročník Program zajišťovala 

Policie ČR pod vedením paní Grigoriadisové. Žáci byli podrobně i na názorných 

příkladech seznámeni s následky svých činů. 

4) V pondělí 18. prosince 2017 proběhla v naší škole beseda s policií ČR. Děti si pod 

vedením policistky zopakovaly pravidla silničního provozu, připomněly si, jak se chovat 

v případě obecného i osobního ohrožení a dozvěděly se, co je náplní práce policistů. 

Jakým způsobem komunikovat na tísňových linkách 150, 155, 158 nebo 112. Nejvíce je 

však zaujala ukázka zbraní a vybavení. Velký úspěch slavily pouta, ze kterých se všichni, 

leč marně, snažili vymanit. V závěru besedy byli všichni upozorněni na možné nebezpečí 

zábavní pyrotechniky. Děti byly nadšené a plné dojmů a jistě si s sebou odnesly i spoustu 

důležitých rad. Tímto děkujeme paní pprap. Janě Tomíčkové z obvodního oddělení Města 

Albrechtic. 

5) Ve středu 20.6.2018 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili preventivní akce Českých Drah 

v Krnově na téma bezpečná železnice. preventivní program se skládal ze tří částí. v první 

části žáci shlédli fiktivní film studentů střední školy dopravní s tématikou co se může vše 

stát při bezohledném chování na železnici. Druhou část tvořila beseda s drážním 

inspektorem o skutečných nehodách a jak jim jednoduše předcházet a ve třetí části žáci 

aktivně diskutovali se členem drážního hasičského záchranného sboru z Ostravy, zejména 

na téma první pomoci v krizových situacích. Žáci tuto akci vyhodnotili jako velmi 

přínosnou. 

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; 
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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 2017/2018 

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

pro výkon specializovaných činností: 

• 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; 

• Preventista – sociálně – patologických jevů; 

• Výchovný poradce; 

V následném roce je nutné, aby bylo dokončeno studium: 

• 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. 
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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. 

Projekt je plánován na období 02/2017 – 01/2019 s ukončením k 31. 1. 2019. 

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: 

Absolvovaná školení: 

Cesta ke čtenářské gramotnosti 4 

Logika a její aplikace v matematice 3 

Práce s dětmi s poruchami chování 1 

Školení Ekoškoly 1 

Efektivní hodnocení žáků s SPU, SPCH 2 

Neučí se a ještě zlobí 1 

Kurz anglického jazyka – 80 h  1 

Jak dělat matematiku zábavně 3 

Studium textů pro recitátory 1 

Volné a tvůrčí psaní 1 

Poezie ve škole i mimo ni 1 

Elixír do škol – fyzika 1 

Prevence rizikového chování 1 

Logika v matematice 2 

Radioaktivita 1 

Organizace přijímacího řízení 1 

Rozvoj čtenářské gramotnosti AJ 1 

Výuka anglického jazyka 1 

Specifické vývojové poruchy učení a chování 2 

Reedukační péče 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 

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 

Masopust, fašank, šibřinky 1. stupeň 

Masopust MŠ Jindřichov, Vysoká 

Karneval ŠD 

http://www.zsjindrichov.cz/
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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 

Těšíme se na úrodu MŠ Vysoká 

Příběh zajíčků a zvířátek MŠ Jindřichov 

Dopoledne u hasičů MŠ Jindřichov 

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 

Divadelní představení – Opava 3. a 4. ročník 

Divadlo Smíšek – Veselá školička MŠ Jindřichov, Vysoká 

Divadlo Opava – Noc na Karlštejně 5. a 9. ročník 

Preventivní vlak 2. stupeň 

Školní výlet – cyklovýlet po okolí 8. ročník 

Školní výlet – Lysá hora 6. a 9. ročník 

Školní výlet – Ostrava ZOO 7. ročník 

Školní výlet – Svinný potok 1-3. ročník 

Výlet na dopravní hřiště MŠ 

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 

Global schools ZŠ 

Třídění je umění ZŠ 

Ekoškola – audit ZŠ 

Stop palmovému oleji ZŠ 

Ukliďme Česko ZŠ  

Ovoce a zelenina do škol 1. stupeň 

Světová škola ZŠ 

Rodiče čtou dětem MŠ 

Ovoce do škol 1. stupeň 
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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 

Modrá planeta MŠ Vysoká 

Chválím tě, Země má MŠ Jindřichov 

 

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 

Účast na olympiádách a soutěžích 

Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2017/2018 

Název soutěže 

 
Umístění v okresním (nebo oblastním) kole 

Junior Inovátor Ostrava účast 

Dějepisná olympiáda 
Školní kolo – tři žáci s postupem 

Okresní kolo – účast 

Halová kopaná M. Albrechtice Účast 
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Okresní kolo ve šplhu Účast žáků 6. – 9. ročníku. 

Šachový turnaj Holčovice 14. a 25. místo 

Olympiáda v NJ Krnov Okresní kolo – 3. místo 

Olympiáda v AJ Krnov Okresní kolo – 14. a 16. místo 

Recitační soutěž 
Okresní kolo: 1. místo 

Krajské kolo: 2. místo s postupem 

Dopravní soutěž Okrskové kolo – účast 6., 7. a 8. ročníku 

McDonalds Cup Krnov Účast prvního stupně 

Ekologická soutěž Bruntál 4. místo 

Střelba ze vzduchovky Zlaté Hory 4. a 6. místo 

Branný závod Holčovice 2. a 5. místo 
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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. 

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

přáteli. 

Naše aktivity a spolupráce. 

• 11. 9 až 15. 9. 2017 – proběhl projekt EDISON. Na naši školu zavítaly 3 mezinárodní 

studentky, aby žáky seznámily s kulturou, tradicemi, historií a zajímavostmi své země. 

Dorazily k nám z Mexika, Gruzie a Turecka 

• 25. 10. 2017 se žáci 7., 8. a 9. ročníku účastnili školní exkurze do Javoříčských 

jeskyní, ruční papírny Velké Losiny, muzea se středověkou mučírnou ve Zlatých 

Horách 

• 25. 10. 2017 se žáci 6. ročníku účastnili školní exkurze v Ostravě ve Velkém světě 

techniky 

• 3. 12. 2017 – rozsvícení vánočního stromečku o školy. Adventní program školy 

• 16. 12. 2017 – vánoční trhy u zámku 

• 18. 12. 2017 – beseda s policií ČR 

• 21. 12. 2017 – adventní koncert v kostele 

• 3. 1. 2018 – novoroční padesátka 

• 11. 1. 2018 – tříkrálová sbírka 

• leden 2018 – na naší škole probíhal celoškolní projekt „Global school“. Letos 

s tématem „Voda nad zlato“. Vyústěním projektu byla komunitní akce 8. února 2018. 

• 8. 2. 2018 – komunitní akce – „Voda nad zlato“ 

• 20. 2. 2018 – exkurze devátého ročníku do Osvětimi 

• 23. 2. 2018 – předtančení žáků devátého ročníku na plese 

• 8. 3. 2018 – předtančení žáků na MDŽ v Janově 

• 28. 3. 2018 – předtančení žáků na dni učitelů v Jindřichově 

• 30. 4. 2018 – celoškolní akce „Učíme se jinak“ 

• 23. 5. 2018 – projekt „100 let českého sportu“ – žáci 5. ročníku 

• 1. 6. 2018 – dětský den ve spolupráci s armádou 

• 7. 6. 2018 – běh pro Afriku 

Projekt Světová škola 

Do projektu Světová škola jsme zapojeni již čtvrtým 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 nedostatku vody. Na naší škole se 

konala komunitní akce s názvem Voda nad zlato, která byla jakýmsi vyvrcholením měsíčního 

projektu se stejnojmenným názvem. Žáci napříč téměř všemi ročníky se o téma zajímali celý 
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měsíc, absolvovali různé výukové jednotky a každá třída se pak zaměřila na určitou stránku 

problematiky. Sešlo se velké množství rodičů, kteří byli nadšeni z toho, jak jejich děti umí 

o problému zasvěceně hovořit a předávat informace dále. 

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. 

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

u hlavního vchodu do školy. 

Opět běháme pro Afriku 

Jako každý rok i letos se naše škola rozhodla pro akci Běh pro Afriku. Běželi žáci celé 

školy, tedy 1. i 2. stupně. Spolu s nimi se rozhodli běžet i učitelé a rodiče ve zvláštních 

kategoriích. Počasí nám přálo a běh se opět vydařil. 

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. Pro letošní školní rok jsme spojili projekt Světová škola a Global school 

v jeden, takže studiem problematiky nedostatku vody jsme naplnili podmínky obou projektů 

najednou. 

Aktivity Ekoškoly ve školním roce 2017/2018: 

• Obnovení fungování Ekotýmu na škole a zapojení žáků z 1. stupně (3. – 5. ročník) 
• Účast na úvodním školení Ekoškoly v ekologickém centru Sluňákov 
• Vypracování nového strategického plánu a Ekokodexu na školní rok 2017/2018 
• Kontrola třídění odpadů ve třídách, v průběhu roku došlo k mírnému zlepšení 

• Hodnocení úklidu ve třídách a šatnách 
• Školní kolo ekologické soutěže TASEMNICE 27. června 2018 

Spolupráce žáků a vedení školy 

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. 

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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IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

V uvedeném období nebyla provedena žádná inspekční činnost ČŠI. 

Další kontroly (např. BOZP apod.) 

a) Obec Jindřichov ze dne 17. 10. 2017 – kontrolované období 1. 1. 2017 – 30. 9. 2017 

• Hospodaření s veřejnými prostředky 

• Za kontrolní orgán: Ing. Jana Kučeriková 

    p. Jana Helienková 

    p. Markéta Peterová 

b) Kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě: 

• Kontrola byla provedena dne 9. 11. 2017 na místech: 

Jídelna Základní školy a Mateřské školy Jindřichov - nebyly uloženy žádné 

nápravné opatření, ani blokové pokuty. 

Protokoly o provedených kontrolách byly řádně předány zřizovateli. 

c) Obec Jindřichov ze dne 5. 2. 2018 – kontrolované období 1. 10. 2017 – 31. 12. 2017 

• Hospodaření s veřejnými prostředky 

• Za kontrolní orgán: Ing. Jana Kučeriková 

    p. Markéta Peterová 

d) Kontrola VZP Ostrava ze dne 22. 5. 2018 

• Kontrola byla provedena za kontrolované období 2014 – 03/2018 

• opatření k nápravě nebyla uložena. 

e) ON – OK Libina s.r.o. ze dne 22. 6. 2018– kontrolované období rok 2017  

• Veřejnoprávní kontrola 

• Za kontrolní orgán: Ing. Karel Ondrášek 

•     JUDr. Milan Ondrášek 

    Lenka Galková 

 

 

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

nápravná opatření. 
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X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017 

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

Finanční prostředky za IČ  Poskytnuté Použité Vratky 

dotací 

  k 31. 12. 2017 k 31. 12. 2017 Celkem 

Poskytnuté NIV dotace na přímé 

náklady na vzdělávání 

11 467 022 11 460 185 6 837 

a) Závazné ukazatele, z toho:       

mzdové prostředky celkem 8 296 032 8 291 005 5 027 

Platy 7 840 032 7 835 005 5 027 

OON 456 000 456 000 0 

b) Orientační ukazatele, z toho:       

Odvody na pojistné 2 828 190 2 826 480 1 710 

Odvody na FKSP 156 800  156 700  100 

ONIV 186 000 186 000 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 2017 (v tis. Kč, na dvě des. místa)             

Účet – položky 

Hlavní činnost Doplňková činnost   

Plán 

2017 

Navýšení 
rozpočtu 

2017 

Cekem 
rozpoč

et 2017 

Skutečn

ost k 31. 
12. 2017 

(závěrka

) 

Rozdíl 
mezi 

skutečno
stí a 

rozpočte

m 
celkem 

Plán 2017 

Skutečnos
t k 31. 12. 

2017(záv
ěrka) 

  

501 Spotřeba materiálů  1236  1236 1301,60 -65,6 373,53 373,53   

v tom - potraviny      938,49   352,72 352,72   

  - pitný režim        0         

  - materiál pro výuku       13,89         

  - knihy, učební pomůcky        47,13         

  - tiskoviny, časopisy       0         

  - čistící prostředky       46,19   4,49 4,49   

  - drobný dlouh. hmot. majetek       10,52         

  - ochranné pomůcky       16,34   0,90 0,90   

  - údržbářský materiál       63,96   14,34 14,34   

  - kancelářské potřeby       28,32    0,82 0,82   

  - spotřeba materiálů ostatní       136,76   0,26 0,26   

502 Spotřeba energie  900   900 733,1 166,9 54,77 54,77   

v tom - spotřeba vody        68,87   5,77 5,77   

  - spotřeba plynu       436,04    18,52 18,52   

  - spotřeba el. energie       228,18   30,48 30,48   

511 Opravy a udržování (drobné) 210   210 131,24 78,76 3,1 3,1   

512 Cestovné 15   15 25,92 -10,92 0  0   
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513 Reprezentace  5    5 2,66 2,34       

518 Ostatní služby  444,5   444,5 402,51 41,99 7,52 7,52   

  - služby telekom. a radiokom.      41,19   1,28 1,28   

  - konzult.,poradens. a právní       5,43         

  - školení a vzdělávání       59,52        

  - služby poštovní      4,95         

  - program. vybav.(drob.dl. nehm.)      10,81         

  - plavání - provozní náklady       31,87         

  - revize, odborné prohlídky       59,11    3,17 3,17   

  - ostatní nákupy j.n.      188,7   3,07 3,07   

521 Mzdové náklady (platy, OPPP) 296   296 112,59 183,41 82,42 82,42   

v tom - platy, OON       112,59    82,42 82,42   

524 Zákonné soc. pojištění (zdrav.,soc.) 100   100 28,67 71,33  28,02 28,02   

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

527 Zák. sociál. náklady (příděl do FKSP)       1,63 -1,63 1,61 1,61   

542 Ostatní pokuty a penále  0    0  0 0        

549 – Jiné ostatní náklady 42   42 45,39 -3,39 1,45 1,45   

v tom - bankovní poplatky       9,66   0  0   

  - pojištění (majetku, úraz.)       35,83   0   0 
 

551 - Odpisy dlouhodobého majetku 45   45 39,43 5,57       

558 – Náklady na nákup DDM 100  100 547,54 -447,54      

Náklady celkem 3393,5  3393,5 3419,50 -26,00 552,42 552,42   

 

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele   List č. 3 
 

Výnosy v roce 2017 (v tis. Kč, na dvě des. místa)          

Výnosy v roce 2017 

Hlavní činnost Doplňková činnost  

Plán 2017 

Skutečn
ost k 

31. 12. 

2017 

Rozdíl 

mezi 

skutečno
stí a 

plánem 

Plán 

2017 

Skutečn

ost k 31. 
12. 2017 

Rozdíl 

mezi 

skutečn
ostí a 

plánem 

 

Příjmy ze školného 33,54 33,54         

Příjmy ze stravného 940,89 940,89  663,75 663,75    

Úroky 0 0       

Použití rezervního fondu do výnosů 163,49 163,49       

Použití investičního fondu do výnosu           

Použití fondu odměn do výnosu 72,00 72,00       

Ostatní příjmy 2265,16 2265,16       

Výnosy celkem 3475,82 3475,82  663,75 663,75   
 

        

NÁKLADY CELKEM  

Hlavní činnost Doplňková činnost  

Celkem 

rozpočet 

Skutečnos

t k 31. 12. 
2017 

Rozdíl  Plán 

2017 

Skutečn

ost k 31. 
12. 2017 

Rozdíl   

3393,5 3419,5 26,00 552,42 552,42 0  

       

 



 

 24 

 

  

 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. 
2017 

Rozdíl  
Plán 

2017 

Skutečn

ost k 31. 
12. 2017 

Rozdíl   

82,32 26,00 56,32 663,75 552,42 111,33  

        

Upravený hospodářský výsledek       

Hospodářský výsledek  
v Kč, na 

2 des. 

místa 
 

    
 

- z hlavní činnosti 56323,94   

- z doplňkové činnosti 111343,89       

Celkem k 31. 12. 2017 před zdaněním 167667,83       

Předpokládané zdanění celkem 0,00       

Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 167667,83       

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

Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) 167667,73       

Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele   List č. 4 

     

Návrh organizace na rozdělení zlepšeného hospodářského 

výsledku za rok 2017     

     
Ukazatel Kč    

Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-) 167667,83    

 - z hlavní činnosti 56323,947    

 - z doplňkové činnosti 111343,89    

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.     

     

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

místa)     

     

Ukazatel 
Stav 

k 31. 12. 

2017 

Návrh na 

příděl ze 

ZHV 2017 

Návrh na 

převod v 

roce 2018 

Současný 

aktuální 

stav (2018) 

Rezervní fond 102247,40 137667,83 137667,73 239915,23 

Fond odměn 116055,00 30000,00 30000,00 146055,00 

Investiční fond 157775,88 0 0 157775,88 

Převod z rezervního do investičního fondu X X X X 



 

 25 

c) Péče o spravovaný majetek 

Oprava a údržba spravovaného majetku MŠ Částka celkem 

Oprava a údržba ve školní jídelně ZŠ  

Oprava myčky 26139,00 

Oprava plynového kotle 1696,00 

Celkem opravy v jídelně 27835,00 

Oprava a údržba spravovaného majetku ZŠ Částka celkem 

Oprava vodoinstalace 12 005,00 

Stavební práce v okolí školy, oprava brány, oprava 

omítek, elektroinstalace 
0,00 

Oprava sekačky 0,00 

Oprava plynoinstalace a kotle 1405,00 

  

  

  

  

  

  

Opravy ZŠ celkem 17500,00 

 

Investiční akce spravovaného majetku z vlastních 

zdrojů 
Částka celkem 

Za rok 2017 0,00 

 

Investiční akce spravovaného majetku ze zdrojů 

odboru investic MMO 
Částka celkem 

Za rok 2017 0,00 
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XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

Ve školním roce 2017-2018 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 27 848 27 848 

Manželé Provost Účelový peněžní dar – za účelem rozvoje dětí 18 000 0 

Tomáš Staroba Účelový peněžní dar – za účelem rozvoje dětí  2 000 0 

    

Pan Sidopulos Účelový peněžní dar – ples 1000 1000 

ELKOPLAST 

CZ,s.r.o.  

Účelový peněžní dar – vybavení školy 20 000 0 

TEREZA, vzděl. 

centrum 

Odpadová kampaň EKOŠKOLA 4000 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 

Odpadová kampaň EKOŠKOLA 10 000 0 
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Výroční zpráva o poskytování informací – školní rok 2017/2018 

Ve školním roce 2017/2018 nebyly podány žádné žádosti o vystavení stejnopisu vysvědčení. 

Ve školním roce 2017/2018 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí. 

Ve školním roce 2017/2018 nebyly 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; 25.189,00 Kč 

• Vybavení ředitelny školy - pohovka, roletové schr. dveře; 37.861,00 Kč 

• Nákup docházkového systému; 32.452,- Kč 

• Zakoupení 3 ks PC sestava - obnova učebny; 31 500,00 Kč 

• Vybavení kanceláře logopeda 

XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 

organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů 

ve vzdělávání. 

Odborová organizace byla naší příspěvkové organizaci zřízena dne 1. 12. 2017. 

  

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 2017/2018 

Základní údaje o školní družině: 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 

Pracoviště: Školní družina, Jindřichov 506 

Vychovatelky ŠD: Alžběta Vopelková, Ivona Ledvoňová, Blanka Foretková, 

Druh a typ ŠD: ranní, odpolední – 3 oddělení, kapacita 90 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 tabuli. 

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 75 dětí, které byly rozděleny do tří oddělení. 

1. oddělení navštěvovali žáci l., 2 a ročníku s počtem 29dětí 

2. oddělení navštěvovali žáci 3. a 4.ročníku s počtem 28 dětí 

3. oddělení navštěvovali žáci 5.,6. a 7. ročníku s počtem 18 dětí 

Materiální vybavení školní družiny: 

Byly zakoupeny společenské stolní hry, učební pomůcky, tablety, 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 školní 

družině dbáme o dodržování hygienických předpisů a zásad bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. 

Akce školní družiny: 
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Vychovatelky pracovaly podle týdenní skladby zaměstnání, týdenního, měsíčního plánu 

a celoročního plánu školní družiny.  

V odpočinkových a rekreačních činnostech se objevovaly činnosti, zaměřené na: 

- Environmentální výchovu 

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

s krásou a 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. 

- 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. 

- 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 „Toulky přírodou“, „Svět 

očima dětí“. 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 vyjeli do Města Albrechtic na Krtečkovou stezku 

- 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 

- Tvoření výrobků na „Vánoční trhy“. 

- 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 
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- V lednu jsme navštívili místní hasiče 

- 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 na Biskupskou kupu 

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

věcnou odměnou 

- Ke konci školního roku se jelo na výlet do Jeseníku. 

- 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 – Rytmy zimy a Jarní tvoření a seminář – 

Volnočasové aktivity. Každá vychovatelka vedla zájmový kroužek. 

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. 2018 ve dvou třídách s celkovým počtem 50 zapsaných dětí. 

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

nezměněn. V letošním roce pracovaly 3 kvalifikované učitelky ve dvou smíšených třídách. 

Z důvodu nezbytného překrývání učitelek došlo ke zvýšení úvazku u p. uč. Robenkové na 

0,67 a do třídy s dvouletými dětmi byla přijata na úvazek 0,5 p. uč. Blanka Foretková. 

 

1. třída: U sluníčka zapsáno 24 dětí ve věku 2,5-4 roky 

2. třída: U duhy zapsáno 26 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. 2018 v jedné třídě s celkovým počtem 8 zapsaných dětí.  Provoz 

mateřské školy od 6.30 do 15.00 hodin byl v druhé polovině školního roku na žádost 

provozovatele prodloužen do 15.30 hodin. Výchovně vzdělávací činnost zde nadále vykonávala 

p. uč. Sklenaříková a na zkrácený úvazek p. uč. Robenková. V průběhu roku zde došlo ke 

změnám z důvodu dlouhodobé nemoci učitelky na MŠ v Jindřichově, kdy p. uč. Robenková 

zůstala v Jindřichově a na její místo byla přijata zastupující učitelka p. Dolečková, která zajistila 

odpolední provoz do 15.30 hodin. Provozní pracovnice paní Lenka Budínská prováděla úklid 

a výdej stravy. 

 

1. třída: U dráčka děti 2,5 až 6 let – zapsáno 8 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 2017/2018 bylo k předškolnímu vzdělávání zapsáno ve třech věkově 

smíšených třídách 50 dětí v MŠ Jindřichov a 8 v MŠ Vysoká. V průběhu roku docházelo 

v počtu dětí jen k malým změnám, stav v červnu byl 42 a 9. Docházka dětí byla na obou 
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zařízeních v celku pravidelná, rodiče nejmladších dětí často využívali možnost návštěvy MŠ 

pouze dopoledne. 

Na přechod do ZŠ se připravovalo 14 dětí v MŠ Jindřichov, 2 v MŠ Vysoká. Na doporučení 

PPP byla odložena školní docházka třem dětem, ve dvou případech požádali o odklad školní 

docházky rodiče. Do ZŠ bylo po řádném zápisu přijato celkem 11 dětí MŠ. 

Výchovně vzdělávací práce. 

Plněním rámcových cílů RVP, podle inovovaného programu Měj oči dokořán, směřovaly 

učitelky k utváření základních klíčových kompetencí, vytvářely podmínky pro celkový 

harmonický rozvoj dětí, vzdělávací nabídku rozšiřovaly zejména ve všech oblastech 

gramotností a různorodé aktivity směřovaly k tvořivému uplatnění zkušeností dětí, 

k prožitkům, hledání a experimentování. K práci využívaly řadu nových didaktických 

pomůcek, které byly pořizovány během školního roku. Individuální přístup vyžadovaly 

především děti s odloženou školní docházkou. V průběhu roku byla zahájena spolupráce 

s pracovnicí PPP Bruntál Mgr. Nedopilkovou, která provedla základní diagnostická vyšetření 

přímo na škole a nasměrovala jednotné působení rodičů a učitelek. Na základě vyšetření byla 

přiznána podpůrná opatření 2. stupně u dítěte s OŠD v letošním roce, a podle požadavků bude 

pro další práci zpracován individuální plán. 

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. 

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 součinnosti s vypracovaným MPP jsme aktivity zaměřovaly rovněž na seznamování 

s pravidly bezpečnosti na silnici a v dopravě. V letošním roce se z důvodu dlouhodobé nemoci 

učitelek nemohla uskutečnit plánovaná dopravní soutěž mezi školami a některé další aktivity, 

které vyžadují přípravu všech pracovnic. Plánování bylo komplikováno zástupy a přesuny 

učitelek, které současně zajišťovaly prodloužený provoz ve Vysoké. 

Priority pro příští období: 

- dokončit vzdělávání učitelek v oblasti gramotností v Šablonách 

- vytvářet vhodné hygienické, materiální a personální podmínky pro přijímání dvouletých 

dětí 

- upřednostňovat prožitkové učení;  

- v hudebních činnostech zařazovat ve větší míře práci s nástroji a drumbeny 

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

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

nezbytné návyky a způsoby chování; 

- využívat kulturní pořady k setkávání s dětmi ZŠ 

- průběžně doplňovat nabídku hraček pro rozvoj tvořivého myšlení 

- v rámci plnění MPP prohlubovat poznatky v oblasti dopravní výchovy 

  



 

 33 

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 

 

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

Kouzelný čas adventu 

Pohádkový svět 

Vláda sněhové královny 

 

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

Jaro dělá pokusy 

Modrá planeta 

Co já ti, maminko, k svátku dám 

Projekt Jede, jede, koloběžka 

 

4. Dobrý den, Sluníčko – červen 

Děti černé, žluté, bílé 

Cestováním za poznáním 

 

Přehled realizovaných projektů v rámci integrovaného bloku Kouzelné zrcadlo 

 

Den stromů 

Rodiče čtou dětem 

Co já ti, maminko, k svátku dám 

Modrá planeta 

 

Přehled realizovaných aktivit MŠ Jindřichov. 

 

Září  

13.  9. Zahajovací schůzka s rodiči MŠ Jindřichov 

25.  9. Vyčarujeme pohádku – interaktivní divadelní představení 

 

Říjen 

10. 10. Větřík Petřík – divadlo Smíšek 

18. 10. Podzimní tvoření s rodiči v rámci projektu Den stromů 

 

Listopad 

10. 11. Pečení svatomartinských rohlíčků, vinšování v obci 

12. 11. Adventní vystoupení u ZŠ při rozsvěcení stromu 

16. 11. Vystoupení pro seniory – martinská jízda 

21. 11. Setkání rodičů s pracovnicí PPP Bruntál, diagnostika dětí 

 

Prosinec 

  3. 12. Adventní vystoupení u rozsvěcení vánočního stromu 

  6. 12. Mikuláš ze ZŠ 

  7. 12. Čertovský rej – nadílka, besídka pro rodiče 

18. 12. Dotační projekt – Dětská hřiště 

17. 12. Vystoupení na vánočních trzích 
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Leden 

15. 1. Zahájen 5. ročník projektu Rodiče čtou dětem 

23. 1. Projekt SZŠ a VOŠ Ostrava „Prevence termických úrazů“ 

 

Únor 

  5. 2. Fotografování do regionálního Deníku – Naše školka 

29. 2. Dětská olympiáda – zimní disciplíny na sněhu 

 

Březen 

21. 3. Divadelní představení v Opavě – O vlkovi a kůzlátkách 

23. 3. Vynášení Mořeny 

 

Duben 

20. 4. Úklid zahrady a okolí v rámci projektu Den země, ekologické činnosti, třídění 

odpadu 

26. 4. Vítání občánků v Petrovicích 

27. 4. Exkurze s besedou v hasičské zbrojnici, ukázka techniky, zdobení májky 

 

Květen 

  5. 5.  Vítání občánků v Janově 

10. 5.  Pirátská pohádka – divadlo Smíšek 

14. 5. Školní výlet na ekofarmu Hamříkova stáj v Dolní Moravici 

15. 5. Zápis do MŠ 

18. 5. Vítání občánků v Janově 

23. 5. Koncertní vystoupení žáků ZUŠ 

31. 5. Fotografování dětí 

 

Červen 

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

  7. 6. Běh pro Afriku 

  8. 6. Dětský den s CBA 

12. 6. Nezbedná čarodějka – divadelní představení členů Slezského divadla 

28. 6. Rozloučení se školáky na ObÚ  

 

Přehled realizovaných aktivit MŠ Vysoká. 

 

Září 

  6. 9. Zahajovací schůzka s rodiči 

25. 9. Vyčarujeme pohádku – kouzelník v Jindřichově 

 

Říjen 

  4. 10. Práce se zeleninou – sami vaříme polévku 

10. 10. Větřík Petřík – divadlo Smíšek 

26. 10. Jablíčkování s rodiči 

 

Listopad 

  9. 11. Pečení martinských rohlíčků 

10. 11. Martinské vinšování 

 

Prosinec 

  6. 12. Mikulášská nadílka ZŠ v Jindřichově 

13. 12. Zimní zpívání a tvoření s rodiči 
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18. 12. Ježíšek v MŠ 

15. 12. Vystoupení u vánočního stromu ve Vysoké 

 

Leden 

13. 1. Divadlo Smíšek Jindřichov 

 

Únor 

21. 2. Smažení masopustních koblížků 

22. 2. Za zvířátky do lesa – krmení, pozorování 

 

Březen 

16. 3. Vystoupení k MDŽ v Pitárné 

22. 3. Vynášení Mořeny 

27. 3. Setí bylinek k pozorování 

 

Duben 

18. 4. Den země – úklid cyklostezky, vysazení stromu společně s občany Bartultovic 

 

Květen 

14. 5. Školní výlet na ekofarmu v Dolní Moravici 

16. 5. Jarní posezení s rodiči 

21. 5. Smaženice na letnice s občany Vysoké a Bartultovic 

31. 5. Fotografování dětí 

 

Červen 

  1. 6. DD v MŠ – sportovní den s opékáním 

26. 6. Rozloučení se školáky v MŠ 

Spolupráce mezi školami a se ZŠ. 

V rámci spolupráce se uskutečnily vzájemné návštěvy dětí, pro rodiče byly během roku 

připraveny odborné přednášky. 

 Učitelky si předávaly informace o ŠVVP a konzultovaly požadavky na přípravu na školu. Obě 

mateřské školy spolupracovaly na některých aktivitách, učitelky volily většinou shodná témata 

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

Kontrolní činnost 

Kontrolní činnost vedoucí učitelky probíhala podle možností 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. 

Materiální vybavení a opravy 

V letošním školním roce byl do šaten 2. třídy instalován nový nábytek, na prázdninový termín 

je plánována rekonstrukce kanceláře. Pro rozvoj tvořivého myšlení byly doplněny didaktické 

hračky a pomůcky a do hudebních činností pořízeny drumbeny. 

Na školní zahradu byl podle požadavku zajištěn odpadkový koš. 
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Další vzdělávání pedagogických pracovnic: 

Všechny učitelky jsou zařazeny v programu Šablony pro ZŠ a MŠ, kde průběžně absolvují 

semináře zaměřené na předmatematickou a předčtenářskou gramotnost, první část vzdělávání 

bude dokončena do konce roku 2018. 

 

Absolvovaná školení: 

Čtenářská pregramostnost 

Matematická pregramotnost 

Rozvoj předmatematických představ dětí 

 

 

Zprávu o činnosti MŠ zpracovala vedoucí učitelka: Dáša Součková  


