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V souladu s vyhláškou č.15/2005Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, včetně novely č.225/2009 Sb.  

 

 Základní údaje o škole  

 Přehled oborů vzdělání v souladu se zápisem ve školském rejstříku  

 Rámcový popis personálního zabezpečení  

 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí  

 Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků  

 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

 Údaje o aktivitách a prezentaci školy  

 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  

 Základní údaje o hospodaření  

 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  

 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení  

 Údaje o předloţených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů  

 Údaje o spolupráci s organizacemi a dalšími partnery 
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Část I. 

Základní údaje o škole 

 
 

Název školy: Základní škola a mateřská škola Hať,  

 příspěvková organizace 

 

IZO: 600 143 104 

 

Adresa: Na Chromině 2/600 

    747 16 Hať 

 

Právní forma: příspěvková organizace 

 

IČO: 71000011 

 

Adresa pro dálkový přístup: zshat@volny.cz 

 

ID: 7dymdaq 

 

Zřizovatel: Obec Hať 

Se sídlem: Lipová 86/357, 

                 747 16 Hať 

  

Ředitelka školy:  

Jméno: Rita 

Příjmení: Sobková 

Titul: Mgr. 

 

Statutární zástupce:                                   

Jméno:        Karin 

Příjmení:            Jarošová 

Titul:      Mgr. 

 

Organizační složky při Základní škole a mateřské škole Hať, příspěvková organizace: 

Základní škola IZO: 102 432 287 

Školní družina  IZO: 120 002 809 

Mateřská škola IZO: 107 628 252 

Školní jídelna IZO: 120 004 810 

Školní jídelna – výdejna IZO: 102 944 211 

 

 

 

Typ školy: úplná základní škola 

 

 

 

mailto:zshat@volny.cz
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Základní škola 

 

 

2019/2020 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměr žáků na třídu 

1. stupeň 6 5 126 21,00 

2. stupeň 5 4 115 23,00 

Celkem 11 9 241 22,00 

 

 

 
Mateřská škola 

 

 

Třídy Počet dívek Počet chlapců Počet dětí 

Květinky 13 12 25 

Motýlci 11 14 25 

Berušky 10 10 20 

Sluníčka 10 13 23 

Celkem 44 49 93 

 

 

 

Školní družina 

 

 

ŠD Počet oddělení ŠD Počet zapsaných dětí v ŠD 

Celkem 2 50 

 

 

 

Zvolený vzdělávací program 

 

 

Předškolní vzdělávání Poznáváme svět kolem nás. 

Základní vzdělávání Škola – jedna rodina. 

Školní druţina Ať je jaro nebo zima, v družině je vždycky prima. 

 

 

 

Školní jídelna 

 

 

Strávníci: děti a žáci zaměstnanci cizí celkem 

 303 44 9 356 

 

Za školní rok 2019/2020 bylo uvařeno celkem 39 037 jídel. 
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Školská rada při Základní škole a mateřské škole Hať 
 

Školská rada byla zřízena v souladu se zákonem č. 561/2005 Sb., o předškolním, 

základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), dle § 167 a má 9 členů. 

Tři jmenovaní členové za zřizovatele: Werner Vyletělek, Mgr. Milan Šula, Martin Baďura. 

Z řad zákonných zástupců: Ing. Lenka Machalová, Pavla Sobotíková, Klaudie Joseph.  

Z řad učitelů: Mgr. Šárka Badurová, Mgr. Radmila Tománková, Mgr. Šárka Kostelniková. 

Školská rada se v průběhu školního roku 2019/2020 sešla dvakrát. V říjnu 2019 

schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019. Výroční zpráva byla 

schválena bez připomínek. V červnu 2020 projednala zprávu o hospodaření za rok 2019. 

Zabývala se mimo jiné obsazeností tříd a zajištěním školního roku 2020/2021, ukončením 

rekonstrukcí a modernizací školy a školky v době mimořádné situace. Proběhla diskuze o 

kapacitě školky, vyuţívání prostředků ze Šablon II, organizací školních akcích. Školská rada 

vzala na vědomí aktuální stav ve škole. 
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Část II. 

Přehled oborů vzdělání 
 

Škola vyučuje obor: 79-01-C/01 Základní škola 

 

 

Učební plán 
 

1. – 5. ročník 

 

Vyučovací předmět Zkratka 

Počet vyučovacích hodin 
za týden v ročníku 

Minimální 
dotace 

Celková 
dotace 

Disponibilní 
čas. dotace 

1 2 3 4 5 1.- 5. roč. 1.- 5. roč. 1.- 5. roč. 

Povinné předměty 

Český jazyk a literatura Čj 8 9 9 8 7 33 41 8 

Anglický jazyk Aj 0 0 3 3 3 9 9 0 

Matematika M 5 5 5 5 5 20 25 5 

Informační a 
komunikační 
technologie Inf 0 0 0 0 1 1 1 0 

Prvouka Prv 2 3 3 0 0 

12 

8 

3 

Vlastivěda Vl 0 0 0 1,5 2 3,5 

Přírodověda Př 0 0 0 1,5 2 3,5 

Hudební výchova Hv 1 1 1 1 1 

12 

5 

0 Výtvarná výchova Vv 1 1 1 2 2 7 

Tělesná výchova Tv 2 2 2 2 2 10 10 0 

Člověk a svět práce Čp 1 1 1 1 1 5 5 0 

Celkem vyučovacích hodin 20 22 25 25 26 102 118 16 

Celkem na 1. stupni odučeno týdně 118 

Nepovinné předměty 
   Náboženství N 1 1 1 1 1 
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6. – 9. ročník 

         

Vyučovací předměty Zkratka 

Počet vyučovacích hodin 
za týden v ročníku 

Minimální 
dotace 

Celková 
dotace 

Disponibilní 
čas. dotace 

6 7 8 9 6.- 9. roč. 
6.- 9. 
roč. 6.- 9. roč. 

Povinné předměty 

Český jazyk a literatura Čj 4 4 5 5 15 18 3 

Anglický jazyk Aj 3 3 3 3 12 12 0 

Německý, ruský jazyk Nj, Rj   2 2 2 6 6 0 

Matematika M 4 5 4 4 15 17 2 

Informační a 
komunikační 
technologie I 1 1 0 0 1 2 1 

Fyzika F 2 1 2 2 

21 

7 

2 

Chemie Ch 0 0 2 2 4 

Přírodopis P 2 2 1 0 5 

Zeměpis Z  2 2 2 1 7 

Dějepis D 2 2 2 2 

11 

8 

3 Výchova k občanství Vo 1 1 2 2 6 

Hudební výchova Hv 1 1 1 1 

10 

4 

0 Výtvarná výchova Vv 2 2 1 1 6 

Výchova ke zdraví Vz 0 0 0 2 

10 

2 

1 Tělesná výchova Tv 3 2 2 2 9 

Člověk a svět práce Čp 2 1 1 1 3 5 2 

Celkem vyučovacích hodin 29 29 30 30 104 118 14 

Volitelné předměty 

Seminář z 
přírodovědných 
předmětů Se       1       

Anglická konverzace a 
reálie AkR 1             

Technické kreslení Tk 1 1           

Sportovní hry Sh   1           

Pracovní činnosti  Pč     1         

Domácnost Dom     1         

Volitelný předmět 
celkem   1 1 1 1 4 4 4 

Celkem vyučovacích hodin 30 30 31 31       

Celkem na 2. stupni odučeno týdně 122 

Nepovinné předměty 
   Náboženství N 1 1 1 1 
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Část III. 

Údaje o pracovnících školy 

 
 Úsek pedagogický:  ZŠ - 17 učitelů – na plně zaměstnané 16,77, 

1 asistentka pedagoga – s úvazkem 0,75  

 ŠD - 2 vychovatelky – na plně zaměstnané 1,92  

MŠ - 8 učitelek – na plně zaměstnané 7,56 

 Zařízení školního stravování - 6 zaměstnanců – na plně zaměstnané 5,6 

 Úsek správní - 8 zaměstnanců – na plně zaměstnané 7,8 

 

Všichni učitelé základní školy mají vysokoškolské vzdělání s odborností -  učitelství 

pro 1. stupeň ZŠ nebo učitelství pro 2. stupeň ZŠ. 

Vychovatelky školní druţiny jsou plně kvalifikované s vysokoškolským vzděláním. 

Asistentka pedagoga má potřebné vzdělání. 

Učitelky mateřské školy jsou plně kvalifikované aţ na jednu, která nastoupila jako 

zástup za mateřskou dovolenou, a ta ještě studuje pedagogickou školu. 

 

Část IV. 

Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a 

následném přijetí do školy 

 
Zápis k povinné školní docházce proběhl 2. 4. 2020, v době mimořádného opatření, bez 

účasti dětí. 

K zápisu se dostavilo celkem 33 rodičů. Šest dětí přišlo po odkladu z minulého roku, 

z toho jeden po dodatečném odkladu. Přijato bylo 32 dětí. Jeden zákonný zástupce dítěte 

poţádal o odklad povinné školní docházky. Po vyřízení všech zákonem daných poţadavků 

bylo ţádosti vyhověno. Další 2 děti nastoupily do 1. třídy z jiných škol, kde podali ţádost o 

zápis k povinné školní docházce. 

 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

O přijetí k základnímu vzdělání 2020/2021 
32 0 

O přijetí k základ. vzdělání - přestup 2020/2021 
16 0 

O přijetí k předškolnímu vzdělávání 2020/2021 
31 0 

O nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 2020/2021 
2 0 

Odklad školní docházky 
1 0 

 

Do 6. ročníku k 1. 9. 2019 nastoupilo z Darkovic 17 ţáků. Další ţák přestoupil k 1. 9. 

2019 z Darkoviček. V listopadu 2019 na základě doporučení PPP Hlučín jeden ţák 1. třídy se 

vrátil do mateřské školy – dodatečný odklad. Jedna ţákyně v březnu 2020 přestoupila z naší 

školy na Základní školu Miroslava Tyrše do Hlučína, jedna ţákyně z 6. třídy přestoupila do 

základní školy zřízené podle §16, odst. 9 Školského zákona a převedena do vzdělávacího 

programu pro ţáky se speciálně vzdělávacími potřebami a jeden ţák s těţkou vadou řeči 

přestoupil na základní školu pro sluchově postiţené v Ostravě. 
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Část V. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

Ročník Počet žáků 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Šk. rok 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 

1. 27 22 27 22 0 0 0 0 

2. 18 26 18 25 0 1 0 0 

3. 25 18 23 18 2 0 0 0 

4. 37 24 28 19 9 5 0 0 

5. 27 36 20 31 7 5 0 0 

1. st. 134 126 116 115 18 11 0 0 

6. 25 41 18 33 7 8 0 0 

7. 25 25 10 20 15 5 0 0 

8. 26 23 10 11 16 12 0 0 

9. 19 26 6 13 13 13 0 0 

2. st. 95 115 44 77 51 38 0 0 

Celkem 229 241 160 192 81 49 0 0 

 

Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování 2018/2019 2019/2020 

Počet Procent Počet Procent 

2 0 0 1 0,41 

3 0 0 0 0 

Celkový počet neomluvených hodin: 

2018/2019 2019/2020 

Celkem Průměr na žáka Celkem Průměr na žáka 

0 0 0 0 

 

Zvolený vzdělávací program: 

Školní rok Název Platnost od V ročníku 

2019/2020 Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání, Škola – jedna rodina 

1. 9. 2007 1. – 9. ročník 

Opravné zkoušky: 

Počet žáků Předmět Ročník Výsledek 

0 0 0 0 
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Údaje o vycházejících žácích a přijímacím řízení 
 

Letos opustilo naši školu celkem 26 ţáků. Na střední školy ukončené maturitní 

zkouškou nastoupilo 19 ţáků, coţ je 73,1% všech vycházejících ţáků. Sedm ţáků bylo přijato 

na školy ukončené výučním listem. Na všechny studijní obory s maturitou konali ţáci jednotné 

přijímací zkoušky, které zajišťovala společnost Cermat. V letošním školním roce konali ţáci 

pouze jedny přijímací zkoušky a to aţ 8. června 2020 z důvodu mimořádného opatření. Cermat 

poskytla data, kde jsme měli moţnost srovnat výsledky naší školy s celorepublikovým 

průměrem. 

 

 

Šk. rok M - ČR M - Hať Čj - ČR Čj – Hať 

2016/2017 51,4 75,5 51,7 71,6 

2017/2018 51,5 57,5 51,5 49,3 

2018/2019 50,0 51,3 50,0 60,7 

2019/2020 38,0 42,5 53,7 59,3 

 

Rozmístění vycházejících ţáků: 

 

Gymnázium 9 ţáků 

Střední odborné školy 10 ţáků 

Střední odborná učiliště 7 ţáků 

 

V povinné školní docházce na šestiletém gymnáziu budou pokračovat tři ţáci a jeden 

ţák na osmiletém gymnáziu. 

 

 

Vzdělávání a péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami 
 

Ve školním roce 2019/2020 se na naší škole vzdělávalo 30 ţáků, které školní 

poradenské zařízení diagnostikovalo jako ţáky se speciálně vzdělávacími potřebami podle 

zákona č. 27/2016 Sb. Devět ţáků mělo 1. stupeň podpůrného opatření, 16 ţáků 2. stupeň 

podpůrných opatření, 4 ţáci 3. stupeň podpůrných opatření a 1 ţák 4. stupeň. Z toho bylo 19 

chlapců a 11 dívek. Deset ţáků bylo z 1. – 5. ročníku a 20 ţáků z 6. – 9. ročníku Z počtu 30 

ţáků bylo 10 ţáků se závaţnými nebo středně závaţnými vývojovými poruchami učení, 16 

ţáků se středně závaţnými nebo závaţnými vývojovými poruchami chování, jedna ţákyně se 

zrakovým postiţením, dva ţáci s těţkou vadou řeči a jeden ţák s poruchou autistického 

spektra. Výuka probíhala dle vypracovaných Individuálních vzdělávacích plánů, které byly 

konzultovány a schváleny příslušným speciálním pedagogem pedagogicko – psychologické 

poradny nebo speciálního pedagogického centra. Vyhodnocení IVP bylo prováděno na konci 1. 

a 2. pololetí školního roku. Pro práci v rámci výuky i reedukační péče byly vyuţívány školní 

potřeby pro integrované ţáky a speciální pomůcky, např. čtenářské tabulky, čítanky pro 

dyslektiky, bzučáky, pracovní listy pro nápravu vývojových poruch učení a rozvoj koncentrace 

pozornosti, speciální učebnice a jiné pomůcky. Některým ţákům byla podle vyhlášky jako 

podpůrné opatření doporučena pedagogická intervence, kterou vedli dyslektičtí asistenti nebo 

vyučující českého jazyka. Jako podpůrné opatření byla jednomu ţáku doporučena asistentka 

pedagoga. 
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V celém školním roce probíhala velmi intenzivní a úzká spolupráce s Pedagogicko – 

psychologickou poradnou Hlučín, Speciálně pedagogickým centrem Srdce Opava, Speciálně 

pedagogickým centrem Havlíčkova v Opavě a SPC kap. Vajdy v Ostravě.  

 

 

Ţáci podle stupně podpůrných opatření  Ţáci podle druhu zdravotního postiţení 

 

Autismus 1 

Zrakové postiţení 1 

Vady řeči 2 

Vývojové poruchy učení 10 

Vývojové poruchy chování 16 

Celkem 30 

 

 

 

Školní poradenské pracoviště při naší škole pracuje ve sloţení: 

Mgr. Šárka Badurová – vedoucí ŠPP, kariérová poradkyně, VP 

Mgr. Rita Sobková – výchovná poradkyně, koordinátorka inkluze 

Mgr. Monika Dudová – školní metodička prevence 

Bc. Janeta Šubrtová – logopedická preventistka 

 

Na poskytování sluţeb v oblasti vzdělávání ţáků se speciálně vzdělávacími potřebami a 

ţáků nadaných se podílí 2 výchovné poradkyně včetně kariérové poradkyně, školní metodička 

prevence a logopedická preventistka (Školské poradenské pracoviště). Hlavním cílem bylo 

vyhledávání ţáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb (SVP) a zařazení do 

vhodného preventivního nebo intervenčního programu, vyhledávání ţáků se SVP a jejich 

zařazení do speciálně pedagogické péče a vytváření podmínek pro vzdělávání ţáků se SVP 

s podpůrnými opatřeními. 

Na naší škole rovněţ pečujeme o nadané ţáky. Přehled ţáků mimořádně nadaných 

zatím není vypracován, k vyhledávání těchto ţáků pouţívají vyškolení vyučující 1. – 5. ročníku 

doporučené škály pro vyhledávání nadaných dětí. Podle těchto škál nebyli třídními učiteli 

zatím označeni ţádní ţáci. Třídní učitelé vedou přehled úspěchů ţáků v soutěţích. 

 

 

Část VI. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. 

 

Minimální preventivní program (MPP) 

 

V rámci Minimálního preventivního programu se v školním roce 2019/2020 uskutečnila 

celá řada výchovně vzdělávacích a sportovních akcí. Ţáci všech ročníků se zúčastnili 

preventivních programů Městské policie Hlučín, PPPP (poradna pro primární prevenci) 

Ostrava či E- bezpečí. Na škole se děti zapojily do široké nabídky zájmových krouţků, kde se 

 celkem dívky 

1. stupeň 9 3 

2. stupeň 16 6 

3. stupeň 4 1 

4. stupeň 1 0 

5. stupeň 0 0 

Celkem 30 10 
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učily vyuţívat a vhodně trávit volný čas. Bylo pro ně připraveno nepřeberné mnoţství akcí: 

spaní v tělocvičně, sportovní odpoledne, v rámci spolupráce se školou v Polsku - výlet do 

Prahy a turnaj ve volejbale, Broučkiáda, Pohádkový den a jiné. Ţáci všech ročníků se aktivně 

zapojili do sběru ţaludů a kaštanů, do sběru víček či sběru papíru. Uskutečnil se projektový 

den – Evropský den jazyků. Během celého školního roku se učitelé snaţili ve svých 

předmětech plnit cíle, které byly stanoveny v MPP. 

Na škole pracovala ţákovská samospráva, která se scházela s metodičkou prevence a 

výchovnou poradkyní kaţdou první středu v měsíci. Se zástupci jednotlivých tříd byly 

probírány jejich potřeby a přání, mohli přispívat svými radami a postřehy, vyjádřit se k 

jednotlivým akcím. Z jejich setkání vzešly zajímavé nápady, které zpříjemňují pobyt dětí ve 

škole, ale pomáhají i druhým např. Vánoční bazar nepotřebností, podpora projektu Adopce na 

dálku. Opět jsme navštívili gerontologické oddělení Psychiatrické nemocnice v Opavě a 

potěšili tak seniory tvorbou společného obrázku. Pro ţáky to byl velmi emotivní záţitek. 

Ţáci naší školy se účastnili dějepisné exkurze v Hrabyni, v PF Plasty Chuchelná, soutěţili 

v recitaci na Gymnáziu v Hlučíně či reprezentovali naši školu televizním pořadu Bludiště.  

Návštěva divadel a kulturních zařízení je jiţ v naší škole samozřejmostí.  

Ve školním roce 2019/2020 jsme řešili problémové chování spojené se sociálními 

sítěmi ve dvou případech, spojili jsme se tedy s rodiči, s odborníky a problém se nám podařilo 

úspěšně vyřešit. V jednom případě byl udělen sníţený stupeň z chování za nebezpečné chování 

ve škole. 

Ve školním roce 2019/2020 bylo realizováno mnoho preventivních programů. 

Spolupracovali jsme s Městskou policií Hlučín, PPPP Ostrava, Mediační a probační sluţbou 

Opava a s E – bezpečím. Se všemi programy jsme byli velice spokojeni. 

 

Ve škole se zaměřujeme na to, aby naši ţáci se naučili pomáhat lidem ve společnosti, 

kteří mají různé problémy, potíţe, nebo jsou osamoceni. Proto jsme tuto pomoc (projekt) 

nazvali „Musíme si pomáhat“.  

Několik let podporujeme v rámci programu Adopce na dálku nyní šestnáctiletou 

indickou dívku Melitu D Souza. Ţáci sbírají starý papír a část výtěţku 5 000 Kč putuje na roční 

školné pro Melitu. Na oddělení psychiatrické nemocnice si ţáci vyslechli přednášku o různých 

závislostech, měli moţnost diskutovat s pacienty o jejich zkušenostech s drogou, alkoholem… 

Na začátku prosince 2019 ţáci naší školy podpořili koupí magnetek, propisek, náramků 

a jiných drobností projekt „Ţivot dětem“. Na konto této organizace jsme odeslali 5800 Kč. 

Jako kaţdý rok se všichni ţáci zúčastnili projektu „Přání pro seniory“. Ţáci přáníčka k 

Vánocům vytvořili a doručili na dané adresy seniorům starším 75 let v naší obci. 

V adventu se uskutečnil další charitativní projekt s názvem „Bazar nepotřebností“. Ţáci 

přinesou z domova hračky, obrázky, kníţky a různé jiné věci, které darují na tento projekt. 

Posléze si tyto věci vystaví a ţáci si mohou za symbolickou cenu zakoupit. Výtěţek z akce 

putoval na zakoupení potřebných věcí pro klienty gerontologického oddělení Psychiatrické 

nemocnice Opava. 

V lednu 2020 vybraní ţáci osmé a deváté třídy navštívili klienty geriatrického oddělení 

Psychiatrické nemocnice v Opavě, kde si s nimi popovídali, předvedli jim něco málo ze svých 

tvořivých dovedností. Pro ţáky naší školy to byla moc zajímavá situace a taky sebezkušenost. 
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Část VII. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků: 

Základní škola a celoživotní vzdělávání 
 

Všichni pedagogičtí pracovníci měli jako kaţdý rok moţnost se odborně vzdělávat dle 

svého profesního zaměření na základě plánu vzdělávání a současné nabídky jednotlivých 

vzdělávacích agentur a škol. Přednostně všichni stále absolvují školení zaměřená na nové 

vyučovací trendy, hodnocení ţáků, metodiku podporující rozvoj kompetencí učení, společné 

vzdělávání, prevence syndromu vyhoření. Souhrn vzdělávacích akcí, kterých se pedagogové 

účastnili v tomto školním roce je v tabulce (téma, počet učitelů). Jednou z  akcí byly Sborovny 

- vzdělávací akce pro všechny pedagogy. Vzdělávání pedagogického sboru bylo zaměřeno na 

podpůrná opatření pro ţáky se speciálně vzdělávacími potřebami, inkluzi a řešení konfliktů ve 

třídě. 

  

ICT ve výuce 20 

OKAP- bezpečné domácí pokusy 1 

Geogebra 1 

Začínající učitel v adaptačním období 1 

Akademie souvislostí 1.,2.,3. 4 

Metodická poradna ZŘŠ 1,2.,3. 2 

Výuka v terénu 1 

Čtenářská a matematická gramotnost 2 

Ladbook ve výuce 1 

Metodický den 1 

Výroba ekologických tašek 1 

Workshop k profesnímu rozvoji  2 

Pojmové mapy 1 

Čtenářské dílny 1 

Primární prevence – domácí násilí, šikana… 1 

Hodnocení a sebehodnocení 1 

Metody pro rozvoj finanční gramotnosti 1 

Začínající učitel 2. 1 

Rozvoj čtenářské gramotnosti v cizích jazycích 1 

Bezpečné pouţívání internetu 20 

Inspirativní hodina – nadaný ţák ve třídě 3 

Pohybové hry 2 

ŠPP - metodik prevence  1 

Osobnostně sociální rozvoj  1 

Poznávání dítěte prostřednictvím jeho výtvarného projevu 1 

Financování škol aktuálně 1 

Metodika dopravní výchovy 2 

Stres a zvládání stresových situací 1 

Prevence rizikového chování 20 

Kariérové kompetence 1 

Zásobník aktivit pro výuku cizího jazyka 2 

Amos – vzdělávací aktivity pro 1. ročník 3 

Vyuţití G Suite ve škole pro vzájemnou komunikaci 20 

 

Také se pedagogičtí pracovníci zúčastňovali Odborných tematických setkávání rodičů 

s psychology, lékaři, metodiky, speciálními pedagogy, Policií ČR atd. na různá témata, např. 
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Zvládání výchovných problémů dětí, Adaptace na školu, Nebezpečí sociálních sítí, Asistent 

pedagoga ve třídě, Domácí násilí. Vzdělávali se také na on-line webinářích a připravovali se na 

moţnou distanční výuku, na vzájemnou on line komunikaci s ţáky, 

 

 

Část VIII. 

Další údaje o školském zařízení 

 

Školní družina 

V tomto školním roce navštěvovalo školní druţinu 50 dětí z 1. – 3. ročníku. Děti byly 

rozděleny do dvou oddělení tak, aby obě oddělení zastupovaly děti ze všech tříd.  

Výchovně- vzdělávací proces probíhal podle celoročního plánu v souladu s ŠVP pro 

ŠD. Jako kaţdý rok se zaměřujeme na rozvíjení a podporu kamarádských vztahů, dodrţování 

vnitřního řádu školní druţiny, interních pravidel a také na dodrţování hygienických a 

bezpečnostních předpisů. 

Činnost dětí ve školní druţině vychází z uspokojování aktuálních potřeb a přispívá 

k jejich aktivnímu odpočinku. Snaţíme se vytvářet vhodné prostředí k tomu, aby se děti cítily 

spokojeně a bezpečně. Čteme pohádky, dětské časopisy, malujeme, posloucháme hudbu, 

vybarvujeme omalovánky apod. Zájmová činnost probíhá formou rozmanitého tvoření, 

pracujeme s různými výtvarnými technikami, zhotovujeme výrobky, kterými zdobíme třídy, 

chodby, jídelnu i šatnu. Vyuţity byly i různé společenské, didaktické hry a soutěţe. A v 

neposlední řadě jsme vyuţívali nové tablety, které jsme pořídili do druţiny z Šablon 2. 

Vyuţívali jsme především různé výukové aplikace a aplikace k rozvoji znalosti dětí. 

Během celého školního roku jsme vyuţívali školní hřiště k pobytu na čerstvém 

vzduchu. Aktivity jsme volili na základě schopností a dovedností ţáků, zájmu dětí a ročního 

období. 

1. oddělení školní družiny 

První měsíc školního roku jsme se seznamovali s novými dětmi, které přišly do druţiny 

a také s prostředím školní druţiny. Během prázdnin se nám totiţ změnila. Dostali jsme nový 

nábytek, součástí relaxační zóny se stala nová pohovka, kterou děti nadšeně přivítaly. Stala se 

hojně vyuţívaným místem kaţdodenního odpočinku a relaxace. Probírali jsme druţinová 

pravidla a řád školní druţiny. Klademe důraz na mezilidské vztahy a bezpečnost. Kromě 

kaţdodenního pobytu na čerstvém vzduchu jsme vyráběli vlaštovky pomocí otisku brambory, 

učili jsme se zhotovit vlaštovky z papíru a závodili jsme, která dál doletí, vyráběli jsme sovičky 

na zavěšení z ruliček a barevný podzim jsme přivolali sluníčkem, kterému jsme paprsky 

vytvořili pomocí barevných obtisků listů. 

V říjnu jsme se věnovali dopravní výchově. Probírali jsme cestu z domu do školy a 

zpět. Důraz byl kladen na bezpečnost a předvídavost. Hráli jsme různé hry ve školní druţině. 

Hlavně si děti oblíbily hry za doprovodu hudby. K výrobkům tohoto měsíce patří jeţci z 

papíru, kteří se dětem moc povedli, kreslili jsme podzimní strom jedním tahem (tvoření kliček 

a jejich následné vybarvení a opakování si podzimních barev), prováděli jsme frotáţ kůry 

stromů, která tvořila pozadí pro stromového skřítka, kterého děti vytvořily nalepením listu a 

dokreslením fixami, vylisované listy jsme lepili i jako tělo jeţkovi na papír. 

 

V listopadu se uţ trošku začalo kazit počasí, takţe se do popředí dostávaly různé 

stavebnice a společenské hry. Děti se například snaţily postavit co nejefektnější a fungující 

kuličkovou dráhu, různé prostorové stavby z Lega, dále proplétáme srdíčka z papíru, tvoříme 

koně svatého Martina pomocí dvou prouţků papíru, vyrábíme strašidelné domečky, 
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vybarvujeme podzimní omalovánky. 27. 11. jsme pro děti připravily projektový den mimo 

školu a jely s dětmi do Slezského zemského muzea v Opavě, kde byl pro ně připraven 

program: „Zimní příroda“. 

V předvánočním čase jsme hráli opět různé deskové hry, hodně si povídali o Vánocích 

a tradicích. Vyráběli jsme vánoční přání ze samolepicích fólií, barvili šišky k dekoraci, 

vybarvovali vánoční a zimní omalovánky, tvořili výzdobu oken jídelny (medvěd a vločka), 

tvořili lucernu z velké zavařovací sklenice, barvili jsme plastové přívěsky pomocí barev na 

sklo, tvořili ozdoby na vánoční stromeček z odpadního materiálu (výplň balíků, prázdné kapsle 

od kávy, z ruliček apod.). Celý měsíc jsme ukončili vánoční besídkou a nadílkou. Dostali jsme 

spoustu nových her.  

V lednu byla velmi mírná zima, takţe jsme stále trávili dostatek času na hřišti. U toho 

jsme pozorovali zimní přírodu. Povídali jsme si o nemocech a příčinách jejich vzniku. Zabývali 

jsme se vhodným oblečením, jeho pojmenováním. Zhotovili jsme si zimní rukavice z papíru, 

tvořili jsme mrazivé okno pomocí rozsypané soli na základ z vodových barev, pomocí lepidla a 

soli jsme si vyrobili sněhovou vločku a do ní pak zapouštěli barvy, dalším výrobkem byla 

vrána z papíru. V tomto měsíci jsme začali „Turnaj ve stolním fotbálku“, který se nám bohuţel 

kvůli epidemii nepodařilo dokončit. Stále nám chybí pár zápasů, které se nám snad podaří 

dohrát ihned v září a turnaj tak ukončit. 

Únor jsme začali jarními prázdninami. Po návratu do školy nás čekal Sv. Valentýn, 

takţe jsme vyráběli srdíčkové zápichy, kterými děti obdarovávaly své nejmilejší. Tvořili jsme 

koláţe z vystřiţených obrázků z časopisů, doplňovali jsme texty do bublin a tvořili tak 

druţinový komiks. Koncem měsíce jsme uţ přecházeli na brzce jarní tvoření a pomocí otisků 

prstů jsme dělali kočičky (rostliny i zvířata v jednom) a na papírový talíř jsme lepili z prouţků 

papíru sněţenky a dokreslovali jarní přírodu. 

Od 11. března 2020 do 30. června 2020 nebyla osobní přítomnost ţáků ve školní 

druţině povolena. 

2. oddělení školní družiny 

Výrobky dětí v jednotlivých měsících: 

Krásné počasí v září jsme vyuţívali pobytem na školním hřišti. Hráli jsme míčové hry, 

pohybové hry, naučili jsme se skákat přes švihadla, lana, házet na cíl, croket. Ve třídě děti 

vytvořily zápichy - papírové slunečnice, dráčky, jablko s červem, z listí a barvy vyrobily 

sluníčko a soutěţily o nejkrásnější „Podzimku“.   

Pro tvoření zvířátek jsme v říjnu vyuţili různých přírodnin (ţaludy, kaštany, šípky, 

bukvice, kukuřice) a z barevného listí jsme se naučili vyrobit růţi. Z papíru jsme skládali věţ 

duchů, vyrobili zápichy – dýně, sovy, netopýry. S výrobky jsme vyzdobili třídu a chodbu. Za 

nepříznivého počasí jsme skládali puzzle. 

V listopadu si vyprávíme pranostiky a tvoříme ozdoby ke svátku sv. Martina – vyuţili 

jsme papír, peří i vatu. Navlékáme korálky a vyrábíme obrázky ze zaţehlovacích perliček. 

Z papíru skládáme vrány a vystřiháváme sněhové vločky. Z fialové látky a vlny vyrábíme 

Levandulky. 

Jako kaţdý rok jsme zdobili cukrovým bílkem perníčky a připravovali jsme se na 

Vánoce. Zapojili jsme se do soutěţe „ Nejkrásnější vánoční přání“, vyrábíme vánoční 

zápichy – anděl, čert, Mikuláš, zvoneček, stromeček, vločka. Tvoříme Mikuláše z kapslí od 

kávy, stříháme a lepíme sněhové vločky. Za pouţití CD vyrábíme vánoční svícen, který 

zdobíme badyánem, skořicí a hřebíčkem. Na betlémské světlo jsme vyrobili ze zavařovacích 

sklenic lucernu. 

V lednu vyrábíme papírové sněhuláky, které zdobíme vatou a větvičkou. Pro ptáčky 

jsme zhotovili krmítka z PET láhví a přichystali směs zrníček. Vyrobili jsme koláţ se zimní 
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tématikou – hrnek s čajem a konvičkou. Pro začínající plesovou sezónu vyrábíme obrázky 

baletky dozdobené látkou a perličkami. Diskutujeme o nemocech a úrazech při zimních 

sportech a pozorujeme měnící se přírodu. 

V únoru si vyprávíme si pranostiky o sv. Valentýnu, vyrábíme srdíčka a zdobíme třídu 

a chodbu. Skládáme z krepového papíru řetězy a vyrábíme škrabošky na ples. Stíháme, lepíme 

a zdobíme klauna. Naučili jsme se vyrobit rohovou záloţku do knih a vyrobili jsme také pro 

děti k zápisu do první třídy. Všichni soutěţíme ve hře Dobble. Vítězkou se stala Julie Němcová 

z 3. třídy. 

V době přerušení prezenční výuky vládním nařízením na všech školách (od 11. 3. 

2020), jsme se také my, vychovatelky školní druţiny, snaţili komunikovat s dětmi 

prostřednictvím internetu. Připravovaly jsme pro děti průběţně všestranné aktivity. Děti tak 

mohly jiţ v době příchodu jara luštit kříţovky k tématu Velikonoc a aktuální situaci pandemie. 

Celkem jsme připravily pět kříţovek. Dále jsme jim nabídly aktivity, které mohly provozovat 

jak v přírodě, tak doma v místnosti. Dávali jsme jim tipy na zajímavé deskové hry a tvoření. 

Snaţily jsme se je zásobovat zajímavými internetovými odkazy na výrobky (např. ke Dni 

matek) a také na zajímavé, volně staţitelné hry, které si mohly děti doma vytisknout a hrát s 

rodinou. Daly jsme jim moţnost rozvíjet myšlení a pozornost optickými klamy a tajnou šifrou, 

kterou měly rozluštit. Do našich příspěvků jsme také zařadily pár kulinářských nápadů a 

výrobu nápojů pro děti. Mezi poskytnutými recepty mohly děti najít jednoduché i náročnější 

dobroty. Např. kuřátko z vejce natvrdo, med z pampelišek, mrkvový dortík a jednoduchý banán 

se šlehačkou a čokoládou.  
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Mateřská škola 

Personální údaje 

 

Pedagogičtí pracovníci mateřské školy 

 

Odborná kvalifikace Splňuje kvalifikaci Nesplňuje kvalifikaci Celkem 

Učitelka mateřské 

školy 

7 1 8 

Celkem 7 1 8 

 

V únoru 2020 paní učitelka Bc. Gebauerová Pavlína nastoupila na mateřskou 

dovolenou a zastoupila ji paní učitelka Lasáková Renáta, která nesplňuje kvalifikaci, ale 

doplňuje si vzdělání na Střední pedagogické škole v Krnově. 
 
 

Nepedagogičtí pracovníci mateřské školy 
 

Pracovní zaměření Počet Celkem 

Školnice 1 1 

Školnice + výdej stravy 1 1 

Uklízečka + výdej stravy 1 1 

Celkem 3 3 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků je realizován dle pokynů MŠMT 

č. j. 21366/95-20 a č. j. 11336/2001-25. 
 

Jméno Rok Zaměření kurzu 

Domanská Irma 2020 Rozvoj předmatematické 

gramotnosti s vyuţitím 

přírodnin. 

Tvrdá Ivana 2020 Matematická pregramotnost. 

Gebauerová Pavlína 2019 Plánujeme v MŠ netradičně a 

spolu s dětmi. 

Šubrtová Janeta 2020 

 

 

 

2019 

Trénink jazykových 

schopností podle Elkonina – 

předgrafémová a grafémová 

etapa. 

Podpora autoevaluace 

mateřské školy s vyuţitím 

systému InspIS  ŠVP. 

Pardubická Michaela 2020 Rozvoj čtenářské 

gramotnosti a kritického 

myšlení v mateřské škole. 

Švecová Marcela 2019  Hlas a jeho ochrana u 

pedagogických pracovníků. 

Pohybové hry pro děti. 
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Samostudium 
 

 Počet dnů Samostudium 

Domanská Irma 12 Předškoláci v pohybu. 

Předmatematické činnosti 

v předškolním věku. 

Tvrdá Ivan 12 Studium knihy -Místo na 

slunci. 

Vědci v MŠ. 

Předčtenářská gramotnost 

Jak připravit dítě do 1. třídy. 

Kozílková Zuzana 12 Rozvíjíme předčtenářskou 

gramotnost. 

Výchova proţitkem. 

Psychologie pro učitelky MŠ. 

Příklady dobré praxe 

v předškolním vzdělávání. 

Pardubická Michaela 2 Psychologie pro učitelky MŠ. 

Šubrtová Janeta 12 Předškoláci v pohybu. 

Vědci v MŠ. 

Gebauerová Pavlína 3 Předmatematické činnosti 

v předškolním vzdělávání. 

Hanušová Anna 12 Rozvíjíme předčtenářskou 

gramotnost. 

Metodika čtenářské 

pregramotnosti. 

Jaro v ukázkách produkce 

Raabe.   

Švecová Marcela 2 Předmatematické činnosti 

v předškolním věku. 

Lasáková Renata 4 Školka plná zábavy. 

Literární výchova v MŠ. 

Rozvíjení základních  

matematických představ. 

Psychologie ve školce. 

Děti a emoce. 

Psychologie pro učitelky MŠ. 

 

Počty dětí  
 

Třída Počet Z toho chlapců Z toho dívek Výjimka 

z počtu  

Květinky 25 12 13 1 

Motýlci 25 14 11 1 

Sluníčka 23 13 10  

Berušky 20 10 10  

Celkem 93 49 44 0 
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Třída Počet 

zapsaných 

Průměrná 

docházka za 

1.pol  

Průměrná 

docházka za 

2.pol  

Průměr celkem 

za školní rok 

Květinky 25 20,16 18,51 19,34 

Motýlci 25 19,15 18  

od poloviny 

března zavřeno 

18,58 

Sluníčka 23 18,03 16,45  

od poloviny 

března uzavřeno 

17,24 

Berušky 20 14,84 17,79 16,36 

Celkem 93 72,18 70,75 71,52 

 
 

Třídy Počet dětí 

s odloženou školní 

docházkou 

2019/2020 

Počet dětí ukončilo 

k 30. 6. 2020 

Počet odkladů pro 

příští školní rok 

2020/2021 

Květinky 0 0 0 

Motýlci 0  3  0 

Sluníčka 1 8 1 

Berušky 3 20 0 

Celkem 4  31 + 1 ind. docházka 1 

 
 

Třídy Děti s podpůrným 

opatřením 

Celkem 

Květinky 1  (bez IVP)    3. stupeň PO 1 

Motýlci 1  (s IVP)        4. stupeň PO 1 

Sluníčka 0 0 

Berušky 0 0 

Celkem 2 2 

 
 

Zápis dětí do mateřské školy proběhl ve dnech 4. 5. – 5. 5. 2020.  
 

 

 zapsáno u zápisu přijato nepřijato nenastoupilo nastoupilo 

celkem 

MŠ Na 

Chromině  

24 23 1 2 21 

MŠ Dělená  9 8 1 0 8 

Celkem 33 31 2 2 29 

 
 

Vzdělávací program mateřské školy  

 

Cílem našeho školního vzdělávacího programu je vytvořit skladbu vzájemně se 

ovlivňujících, prolínajících a propojených oblastí, vycházejících ze ţivota dítěte. Vzdělávací 

obsah představuje nabídku, která rámcově sjednocuje vzdělání celé školy. Děti jsou vedeny ve 
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společném duchu a směru, který MŠ jako celek akceptuje. Obsah vzdělávání je stanoven pro 

celou věkovou skupinu a odpovídá specifice předškolního vzdělávání. Souvisí s přirozeným 

ţivotem dětí a konkrétním prostředím, neboť škola je nedílnou součástí okolního prostředí. 

Vzdělávací obsah vychází ze vzdělávacích cílů a oblastí, které jsou dané Rámcovým 

vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.  

Hlavním cílem předškolního vzdělávání je připravit dítě pro ţivot a všestranně 

rozvinout jedince, dát mu předpoklady pro experimentování. Stále se učit, poznávat, 

spolupracovat, hledat řešení a pomoci mu objevovat svět. 

 

Při organizaci výchovně - vzdělávacího procesu jsme vycházeli z vyhlášky MŠMT ČR 

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. 

Mateřská škola zajišťovala péči o děti ve věku od 3 - 6 /7/ let v návaznosti na výchovu 

v rodině a v součinnosti s rodinou. 

Veškerá činnost a organizace dne byla podřízena a přizpůsobena dětem. Denní řád byl 

pravidelný, ale zároveň flexibilní.  

Podmínky, které máme, se staly základem našeho Školního vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání.  

 

Dlouhodobé cíle 

 
 Klást důraz na rozvoj pohybové aktivity a rozvoj fyzické zdatnosti, s cílem 

podporovat zdraví dětí. 

 Vytvářet dětem zdravé a citově vřelé prostředí se zajištěním potřeb dětí i 

ostatních pracovníků. 

 Všemi dostupnými prostředky a profesionálním chováním zajistit dětem 

klidnou, radostnou a pohodovou atmosféru v mateřské škole. 

   Podporovat rozvoj schopnosti komunikace a spolupráce, vytvářet podmínky 

pro rozvoj vzdělání a sebevzdělání. 

 Rozvíjet a prohlubovat spolupráci a návaznost MŠ a ZŠ.  

 

Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, 

jistě a bezpečně. Děti mají v naší škole stejná práva, stejné moţnosti i stejné povinnosti. Péče o 

děti je podporující, sympatizující. Učitelky jednají kongruentně /shoda slov a činů/, snaţí se o 

nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná, a navozují vzájemný vztah důvěry a 

spolupráce.  

Snaţíme se rozvíjet samostatnost a zdravé sebevědomí dětí a to cestou přirozené 

výchovy.  

V letošním školním roce jsme pracovali s ŠVP s názvem „Všichni jsme tu kamarádi, 

hrát si, tvořit a objevovat svět nás baví“, který máme v platnosti od 1. 9. 2019. 

 

Snaţili jsme se naplňovat dílčí vzdělávací cíle a dosahovat kompetencí formou 

záměrného i spontánního učení. Podstatou byla aktivní účast dětí zaloţená na proţitkovém a 

interaktivním učení, kterou jsme prováděli ve skupinách i individuálně. Zajišťovali jsme také 

dostatek prostoru pro hru, a odpočinkovou činnost. Při plánování výchovně vzdělávací práce a 

tvorbě TVP na jednotlivých třídách jsme vycházeli z našich podmínek, které jsme si předem 

stanovili.  

Dětem se dostávala tematicky blízká, přiměřeně náročná a srozumitelná vzdělávací 

nabídka.  

Učitelky upevňovaly sebevědomí dětí tím, ţe pozitivně hodnotily jejich výkony a 

samostatnost v rozhodování.  
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Pokračovali jsme ve spolupráci se základní školou a při udělování odkladu ŠD jsme 

spolupracovali s PPP. V rámci rozvíjení slovní zásoby se dětem věnovala paní učitelka Bc. 

Šubrtová v rámci krouţku „Povídálek.“  

V souladu s RVP PV jsme se snaţili rozvíjet osobnost dětí pomocí vzdělávací nabídky 

ŠVP a to ve všech čtyřech oblastech: 

Dítě a jeho tělo  

Dítě a jeho psychika  

Dítě a ten druhý  

Dítě a společnost  

 

Dítě a jeho tělo – oblast tělesného rozvoje:  

Ke cvičení jsme vyuţívali tělocvičnu, školní zahradu nebo školní hřiště, kde mají 

učitelky k dispozici dostatek tělocvičného nářadí a náčiní.  

U všech dětí jsme se snaţili rozvíjet pohybové dovednosti - chůzi, běh, lezení, poskoky, 

základní gymnastiku, turistiku, prvky jógy, sezónní činnosti a míčové hry. Více jsme vyuţívali 

pohybových aktivit, hlavně při pobytu venku. Kaţdodenně jsme zařazovali ranní cvičení, 

relaxační cvičení nebo cviky jógy.  Náš program ŠVP k výchově zdravého ţivotního stylu nám 

pomáhal u dětí upevňovat povědomí o vlastním zdraví a péči o ně. Děti se učily pojmenovat 

jednotlivé části těla a orgány v těle. Umí rozlišovat, co tělu prospívá a co mu škodí.  

Zařadili jsme i výchovu o bezpečnosti. Děti se učily dodrţovat pravidla, která si 

společně vytvořily a podle kterých se řídíme. Vše bylo zaměřováno na to, abychom byli 

všichni zdraví, nezpůsobili jsme úraz sami sobě, ani kamarádovi. 

Pro rozvoj jemné motoriky se nám osvědčila práce s modelovacím pískem, kde se děti 

učily rozvíjet fantazii, prostorovou orientaci, početní představivost a jemnou motoriku rukou.  

Ve všech třídách mateřské školy jsme procvičovali grafomotoriku na papírových 

formátech.  

Vyuţívali jsme manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, materiálem, 

pomůckami, náčiním. U věkově starších dětí jsme často zařazovali stříhání, nalepování. U 

mladších dětí vytrhávání papíru na menší kousky.  

 

Dítě a jeho psychika – city, vůle, řeč  

V komunitních kruzích jsme rozvíjeli pozitivní city k sobě i k druhým lidem, protoţe 

víme, jak je důleţité, aby se děti v MŠ cítily bezpečně a jistě. U malých dětí jsme v adaptačním 

období kladli důraz na zvládnutí odloučení se od svých blízkých.  

Zejména u předškoláků jsme se snaţili rozvíjet vůli, dokončit práci a zadaný úkol.  

Ve všech třídách jsme věnovali pozornost správné výslovnosti dětí, rozšiřování slovní 

zásoby, zrakové a sluchové percepci, dechovým, fonačním a artikulačním cvičením.  

Ne u všech dětí se nám podařilo, aby vyvozené hlásky pouţívaly. Některé děti ještě 

nemají správnou výslovnost hlásky r, ř a neupevněnou výslovnost měkkých sykavek. Ve všech 

třídách jsme s dětmi rozvíjeli fonematický sluch, procvičovali gymnastiku mluvidel. Při 

rozvíjení logického myšlení děti často pracovaly s pracovními listy a tablety.   

 

Dítě a ten druhý – oblast kamarádských vztahů  
Ve všech třídách jsme si společně vytvářeli pravidla souţití a chování. Pravidla nám 

pomáhají k prosociálnímu jednání. Při naší kaţdodenní práci jsme podporovali kamarádské 

vztahy mezi dětmi. Kladli jsme důraz na citové proţívání dětí a pohodovou atmosféru 

v kolektivu. Tato práce se nadále odráţí v pozitivním klimatu tříd a také školy.  

 

Dítě a společnost   
Je zajištěn optimální individuální rozvoj předškoláků při přípravě na povinnou školní 

docházku. V letošním školním roce bylo 31 předškoláků a jeden předškolák s individuálním 

vzděláváním.  
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S ohledem na stále se zvyšující počet negativních jevů ve společnosti jsme si s 

předškoláky hodně povídali na téma prevence šikany a sociálně patologických jevů.  

Dítě a svět - oblast poznávání techniky, přírody a ochrany životního prostředí  

Vedeme děti k ochraně přírody a třídění odpadu. 

Především u nejstarších dětí vyuţíváme lupu k poznávání přírody.  

Poznatky dětí doplňujeme se zaměřením na rostliny, ţivot zvířat, počasí. S dětmi jsme 

sadili v červnu květiny do květináčů, prováděli pokusy s vodou aj. 

 

Průběh a výsledky vzdělávání  

Pracovnice mateřské školy reagují na potřeby rodičů a respektují je. V tomto směru 

vycházíme rodičům maximálně vstříc. 

Internetové stránky naší mateřské školy jsou průběţné doplňovány. Koncepce rozvoje 

akceptuje spolupráci s rodiči a veřejností v obci, zdůrazňuje nutnost pozitivních vztahů v 

pedagogickém sboru a respektuje osobnost dítěte. 

Na začátku školního roku předkládá vedoucí učitelka mateřské školy ostatním 

pedagogům a zákonným zástupcům Školní vzdělávací program naší mateřské školy. 

 

Klíčové kompetence, ke kterým jsme s dětmi směřovali  
Prakticky zaměřenými činnostmi jsme děti vedli k vědomostem, dovednostem, 

schopnostem, postojům a hodnotám, které budou potřebovat, nejen pro vstup do školy, ale i v 

ţivotě.  

 

Kompetence k učení  
Děti si pod vedením učitelek všímaly změn v přírodě podle počasí a ročního období. 

Sbíraly přírodniny, učily se ztišit a poslouchat zvuky lesa a zpěv ptáků. Také měly moţnost 

sledovat různé objekty a jevy v nejbliţším okolí. Mohly zkoumat a poznávat ekosystémy. Na 

školní zahradě pozorovaly hmyz, mravence, brouky, pavouky i rostliny. S tím souvisí i 

vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém ţijeme. V průběhu roku děti získávaly 

ponaučení o nebezpečných vlivech na ţivotní prostředí.  

Pouţívaly jsme různé druhy pracovních listů, pomůcek pro rozvíjení 

předmatematických představ. Více jsme se zaměřovali na časoprostorovou orientaci, 

porovnávání a přiřazování. Procvičovali jsme pravolevou orientaci, zařazovali hry s čísly, 

poznávání číslic a geometrických tvarů s předškoláky. Pro větší názornost při hře s čísly 

vyuţíváme drobných pomůcek, hraček, Lego a Lego Duplo a tablety. U 4-6 letých dětí jsme ve 

velké míře vyuţívali tablety, Lego, Logiko, různé pomůcky a obrazový materiál.  

 

Kompetence k řešení problémů  
Učitelky hrály s dětmi sluchové hry, zařazovaly logopedické chvilky a hravou formou 

cvičily gymnastiku mluvidel.  

Pro rozvíjení slovní zásoby jsme často vyprávěli pohádky. Zařazovali jsme také 

rytmizaci, spojovali zvuky s pohybem. Upevňovali jsme u dětí jazykové dovednosti jako je 

vnímání, porozumění a poslech.  

Sociální a personální kompetence  
Starší děti se učily nabídnout pomoc slabším a menším dětem. Mladší děti se naopak 

snaţily vyrovnat starším kamarádům. Posilovali jsme u dětí prosociální chování. Snaţili jsme 

se děti vést k respektu a toleranci k druhým.  

Ve všech třídách nám pomáhala vytvořená pravidla chování. Malé děti se je snaţily 

dodrţovat, ale občas potřebují příklad učitelky. 

Činnostní a občanské kompetence  
Předškoláky jsme vedli k tomu, aby si uvědomovali svá práva, ale i práva druhých. 

Učili jsme je svobodně se rozhodovat, ale zároveň k úkolům přistupovat odpovědně a umět 

odhadovat rizika svých nápadů.  
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Hospitační činnost 

V průběhu školního roku prováděla ředitelka a hlavně vedoucí učitelka kontrolní a 

hospitační činnost. Po hospitacích probíhal rozbor. 

Závěry z hospitací byly projednány na společných schůzkách pedagogických 

pracovníků MŠ. 

Hospitace byly zaměřeny na:  

 Sledovat, zda učitelka obohacuje dětskou hru a zohledňuje osobnost dítěte.   

 Sledovat přístup učitelky odpovídající věku dětí, kvalitní příprava předškolních 

dětí na školu, přiměřené nároky na plnění cílů v TVP. 

 Sledovat, zda je vytvářen prostor pro individuální a skupinovou práci. 

 Sledovat, zda učitelka vychází z aktuálních podmínek ve třídě a individuálních 

moţností dětí. 

 

Podporovali jsme práci dětí za pomoci logických postupů. Při řízených činnostech a 

individuální práci s předškoláky vyuţíváme metodické listy a tabulky Logiko. Zároveň jsme 

děti vedli k odhadu svých sil a dokončení práce. Sloţitější situace jsme řešili společně. 

Motivovali jsme je k samostatnému řešení známých a opakujících se situací, a k tomu, aby se 

dokázali nad situacemi či problémy zamyslet a společně najít řešení. 

 

Komunikativní kompetence  
Stále více se u dětí projevují vady řeči, které musí řešit klinický logoped. Všechny 

učitelky mateřské školy pracovaly s dětmi v duchu respektování osobnostního pojetí předškolní 

výchovy s důrazem na individualizaci výchovného procesu.  

 

Závěr 

Ze ŠVP PV učitelky čerpaly a vytvářely průběţně své třídní vzdělávací programy. 

Témata obohacovaly o nové poznatky načerpané ze seminářů z NIDV a vlastního samostudia. 

Tematické celky, integrované tematické bloky ŠVP PV podle slov učitelek vyhovují obsahem  

a respektují umístění školy. V získaných kompetencích předškoláků je opět vidět vývoj 

osobnosti dítěte a to od začátku školního roku do konce školního roku.  

 

Materiálně - technické podmínky vzdělávání  

Na jaře proběhla rekonstrukce školní zahrady. Během prázdnin se v MŠ 4. třídy 

Berušky (budova ZŠ) měnila elektroinstalace, výměna dveří a malování třídy, lehárny, jídelny.  
 

Akce školy  
 
 

Aktivita Počet dětí Počet lektorek 

1. Povídálek 19 1 

2. Kurz lyţování 14 4 

3. Gymnastika 23 1 

4. Taneční krouţek 16 1 

 

Během školního roku nás v mateřské škole několikrát navštívilo divadlo „Beruška“ a 

divadlo „Letadlo“. 

 

V odpoledních hodinách probíhal taneční krouţek. Děti, které rády sportují, 

navštěvovaly gymnastiku a pro děti, které se zdokonalovaly v rozvoji slovní zásoby, byl 

připraven krouţek „Povídálek“. 
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Jiţ tradičně jsme se v měsíci září zúčastnili v naší obci výstavy chovatelů drobného 

zvířectva, která děti velmi zaujala. 

V říjnovém odpoledni se uskutečnila „Drakiáda“, kterou sponzoroval pan Gajda. Děti 

společně s rodiči pouštěly draky a poté následovala prohlídka modelů letadel. Při zakoupení 

losů měly děti příleţitost vyhrát vyhlídkový let.  

 

V rámci šablon II. proběhly projektové dny, které zahrnovaly návštěvu Planetária 

v Ostravě a projektový den v mateřské škole s názvem „Les a zvířátka“. Děti si proţitkovým 

učením zdokonalily své znalosti o lesní zvěři a vesmíru. 

Učitelky mateřské školy si společně s dětmi připravily pečení štrúdlu, který pak v rámci 

Halloweenského dopoledne společně ochutnaly. 

Na akci „Čertův den“ jsme organizovali sportovní dopoledne, děti se ve všech třídách 

proměnily na malé čerty a nechyběla ani návštěva samotného Mikuláše se svými pomocníky. 

 

S blíţícími vánočními svátky si paní učitelky v kaţdé třídě připravily pro rodiče 

vánoční dílny a zhotovené výrobky si pak děti odnesly domů. 

 

V prosinci jsme pro rodiče nacvičili vánoční besídku s kulturním programem. V 

jednotlivých třídách nechybělo ani posezení u vánočního stromečku spojené s poslechem 

vánočních koled a rozbalováním dárků, na které přispělo Sdruţení rodičů a ředitelství ZŠ. 

V zimním období se uskutečnil výcvikový kurz „Usměvavé lyţování“ v Palkovicích. 

Předškolní děti se naučily základy lyţování a absolvovaly závěrečný závod o ceny. 

V měsíci lednu připravilo Sdruţení rodičů a zákonní zástupci dětí z mateřské školy 

Maškarní ples určený dětem, kde se o zábavu postarali Joţin a Gábina. Celou akci sponzorovali 

zákonní zástupci dětí z mateřské školy.  

Sdruţení rodičů zajistilo pro děti dílničky na téma „Moře odpadů velryby Petlíny“, kde 

bylo hravou formou předvedeno, jak ekologicky chránit moře. 

 

Zapojili jsme se i do projektu na Hlučínsku MAP II s cílem rozšířit dětem výuku 

vzdělávání a připravit co nejvíce proţitků. Uskutečnily se tyto akce: 

 Méďa a zdravotník na hřišti, 

 Pes přítel člověka 

 Malý badatel 

 Dílničky - Prima pokusy 

 Výroba jogurtu 

 Malý mulař 

 Science show Zábavné divadlo fyziky a chemie  
 

V únoru se pro děti, které půjdou v září do školy, uskutečnilo setkání rodičů společně se 

speciálním pedagogem. Během ukázkové hodiny děti plnily úkoly dle zadání a rodiče je měli 

moţnost při práci sledovat. Po ukončení pracovní činnosti rodiče společně se speciálním 

pedagogem konzultovali úroveň zralosti svého dítěte pro vstup do základní školy.  

V dopoledních hodinách jsme si pro děti připravili sportovní dopoledne ke Dni dětí. 

Další naplánované plánované akce z důvodu viru Covid-19 byly zrušeny. Dětem 

s povinnou školní docházkou jsme elektronickou formou zasílali pracovní listy, omalovánky a 

básně. Na internetových stránkách školy jsme pro děti natočily videa, která obsahovala poslech 

pohádek, zpěv písní a cviky jógy. 
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Prevence rizik, školní úrazy  

 

Je třeba se zabývat zvýšeným dohledem nad dětmi při pobytu na zahradě školy, 

dodrţováním pravidel s dětmi při pobytu na nových průlezkách a kontrolou zahradního 

vybavení. Proběhlo proškolení všech pedagogických pracovníků z BOZP. 

Je potřeba se zaměřit na prevenci úrazů, vytipovávat místa a činnosti, kdy je ohroţení 

dětí nejvyšší, a tomu přizpůsobit organizační a výchovná opatření. Tato problematika bude 

projednána na pedagogické poradě se všemi pedagogickými pracovnicemi.  

 

Základní škola 
 
 

V roce 2019/20 měla základní škola 11 tříd. Počty dětí v jednotlivých třídách byly 

různé. Byly třídy s  18 ţáky, ale také s 27 ţáky. Průměr ţáků na třídu byl 22,1 ţáků. V základní 

škole pracovalo 19 pedagogických pracovníků – 15 učitelek, 2 učitelé, 1 asistentka pedagoga a 

2 vychovatelky školní druţiny. 

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Ve všech ročnících se ţáci vzdělávali podle Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání s motivačním názvem Škola – jedna rodina. Tento program se stále 

vyvíjí, doplňuje a v nejbliţší době ŠVP čeká revize. 

 

 

Účast školy a úspěchy v soutěžích 

Tradičně jsme se účastnili různých sportovních i vzdělávacích soutěţí - olympiád 

v českém jazyce, v dějepise, zeměpise, biologii, matematice, v jazyce anglickém, 

Pythagoriády, soutěţe Matematický klokan, recitačních soutěţí aj. Ve většině soutěţí proběhlo 

školní kolo a v některých se naši ţáci dostali do kol okresních a také do kol vyšších (viz níţe), 

která se nekonala z důvodu mimořádného opatření.  

 
Recitační soutěž - Hlučín (Básně po roce 1989) 

3. místo - Kristýna Machalová (7. tř.)  

2. místo – Terezie Štěpánová (9. tř.)  

 

Soutěž Komenský a my  

Kategorie B - Dětské hry dříve a dnes - úvahu napsaly a soutěţe se zúčastnily: 

Magdalena Lipnická, Kristýna Machalová 

 

Soutěž v cizích jazycích AJ (školní kolo): 

I. kategorie (ţáci 6. - 7. třídy) – nejúspěšnější řešitelka – Veronika Chmelářová (7. tř.) 

II. kategorie (ţáci 8. - 9. třídy) – nejúspěšnější řešitelka – Anna Maria Paschali (9. tř.) 

 

Earth Day Quiz - AJ: 

Kategorie A: 

1. místo - Veronika Chmelářová (7. tř.) 

2. místo - Adam Marčák (6.A) 

3. místo - Tereza Šrubařová (6.A) a Nela Malkrabová (7. tř.) 

Kategorie B: 

1. místo - Aneta Tomová (9. tř.) 

2. místo - Kateřina Dudková (9. tř.) 
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3. místo - Eliška Václavíková (9. tř.) 

 

Vědomostní soutěž „Bible a my“ (vyhlášena MŠMT) - okresní kolo 

1. místo – Izabela Václavková ze 4. tř. (postup do celostátního kola – neuskutečnilo 

se, přesunuto na podzim) 

3. místo – Hana Kubinaková (4. tř.) 

 

Soutěž v recitaci německých básní 

1. místo – Adéla Olšarová (9. tř.) 

 

Chemická soutěž KORCHEM  
Monika Šrubařová (9. tř.) a Terezie Štěpánová (9. tř.) se umístily mezi nejlepšími 

řešiteli - budou oceněny dne 8. 9. (Chemie na hradě) 

 

Chemická soutěž – Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR – krajské kolo (celkem 208 

ţáků) 

45. místo – Terezie Štěpánová (9. tř.) 

55. místo – Aneta Tomová (9. tř.) 

65. místo – Monika Šrubařová (9. tř.) 

 

Zapojení žáků do výtvarných soutěží 

„Škola hrou“ (vyhlášena MŠMT) – zapojena třída 6.A a 6.B 

 „Včely, královny ţivota“ (Polský institut v Praze a Svět knihy) -zapojeny 6.A a 8. třída 

(přerušena z důvodu nouzového stavu) 

„Naděje v medicíně“ – zapojeni ţáci z niţšího stupně (vyhodnocení zatím neproběhlo). 

 

Zapojení žáků do matematických soutěží: 

Pangea, Pythagoriáda, Kosočtverec 

 

Bludiště – televizní soutěţ 

 

Olympiády: 

Okresní kolo dějepisné olympiády: 

- úspěšná řešitelka – Veronika Kolenková (9. tř.) 

Okresní kolo zeměpisné olympiády: 

kategorie A  6. třída - Tomáš Poštulka 12. místo (21 soutěţících) 

kategorie B  7. třída - Jan Pšenica 17. místo (23 soutěţících) 

kategorie C 8. + 9. třída - Veronika Kolenková 21. místo (27 soutěţících) 

Okresní kolo matematické olympiády (proběhlo pouze pro 5. a 9. třídu) 

- úspěšný řešitel – Kryštof Pyš (5.B) 

Okresní kolo olympiády z českého jazyka – zúčastnila se Terezie Štěpánová (9. tř.) 

Logická olympiáda – účast ţáků 

 
Ostatní soutěže, které se konaly na naší škole: 

Branný závod 

Recitační soutěţe  

Školní kolo olympiády v ČJ, AJ, M, Z, D 

Soutěţ v anglickém jazyce ke Dni Země 

Výtvarná soutěţ ke Dni Země „Pomáhej přírodě, ona nám to vrátí!“ 

Sběr starého papíru  celkem nasbíráno 7 926 kg 

Sběr kaštanů a ţaludů  celkem nasbíráno 1 126 kg 

Sběr plastových víček celkem nasbíráno 8 pytlů = 123 kg 
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Obrázek č. 1 – Evropský den jazyků 

 
Obrázek č. 2 Evropský den jazyků 
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Obrázek č. 3 Branný závod 

 

Obrázek č. 4 Výročí sametové revoluce 
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Zájmové kroužky 

Ţáci mohli v odpoledních hodinách navštěvovat řadu zájmových útvarů - krouţků., 

které vedli naši pedagogové nebo externí pracovníci. Podařilo se nám získat za vedoucí 

některých krouţků i rodiče dětí a ţáků. Ve školním roce 2019/2020 pracovaly tyto krouţky: 

 

1 krouţek Dramatický – pod vedením Mgr. Jenčové J. a Mgr. Fiedlerové M. 

1 krouţek Míčové hry -  pod vedením Mgr. Badurové Š.  

1 krouţek Basketbal – přípravka – pod vedením Mgr. Turčekové D. 

1 krouţek Pěvecký sbor – vedoucí Mgr. Kostelniková Š. 

2 krouţky Flétny – vedoucí Marie Štěpánová 

1 krouţek Keramika – vedoucí Mgr. Floriánová Š. 

1 krouţek Dovedné ruce – pod vedením Mgr. Štěpánové P. 

1 krouţek Konverzace v angličtině – pod vedením Mgr. Malčoka J. 

1 krouţek Klub zábavné logiky – vedoucí Mgr. Šubrt J. 

2 krouţky Florbalu – vedoucí Mgr. Šubrt J. 

1 krouţek Modelářský – vedoucí Gajda G. 

1 krouţek Gymnastiky – organizovaný Sportovní školou Opava - Špičková 

1 krouţek Taneční – organizovaný Taneční školou Hlučín – p. Davídek 

1 krouţek Veselá věda – pod vedením paní Wiejowské P. 

2 krouţky Čtenářský klub – pod vedením Mgr. Dudové M. a Mgr. Nohejlové M. 

5 Doučování v JČ, M, JA – vedly Mgr. Dudová M., Mgr. Fiedlerová M.,  

Mgr. Machalová I., Mgr. Martiníková L., Mgr. Káňová V. 

 

Základní umělecká škola Hlučín má na naší škole odloučené pracoviště s hudebním a 

výtvarným oborem. V letošním roce výtvarný obor vedl pan Harman V., hudební obor – klavír 

– vedla p. Mitáčková E. a Mgr. Kozel P.. 

 

 

 

 

Obrázek č. 5 Bludiště 
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Obrázek č. 6: Pohádkový den 
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Školní aktivity: 

 
13.9. Spaní v tělocvičně (5.a) 

17.9. Setkání odborníka s rodiči – „Jak připravit dítě vzhledem ke školní úspěšnosti“ 

17.9. Dopravní výchova (3. třída) 

17.9. Focení prvňáčků 

17.9. Přednáška - Rap je art (8. a 9. třída) 

18.9. Kariérové poradenství na IPS ÚP Opava (9.tř) 

18.9. Sebezkušenost jako podpora hodnot – preventivní program na PN Opava (9.tř) 

26.9. Přednáška pro rodiče na téma Nebezpečí sociálních sítí….. 

27.9. Evropský den jazyků 

 Tandemová výuka s rodilým mluvčím 

 Vyuţití ICT ve vyučování 

říjen Logická olympiáda 

říjen Sběr kaštanů a ţaludů 

2.10. Dopravní výchova 

3.10. Trestní zodpovědnost – přednáška Mediační a probační sluţby pro vycházející 

ţáky 

4.10. Spaní v tělocvičně 

4.10. Drakiáda 

10.10. Anglické divadlo 

11.10. Sportovní odpoledne (adaptační program pro 6.třídy) 

15.10. Branný závod  

16.10. Dějepisná exkurze – památník v Hrabyni 

22.10. Výlet do Prahy (v rámci čs. – pl. spolupráce) 

17.10.  Sběr papíru 

18.10. Spaní v tělocvičně 

25.10. Připomenutí historických událostí státního svátku – 28.10. 

Listop. Soutěţ o nejkrásnější vyrobené vánoční přání 

1.11. Recitační soutěţ na Gymnáziu J. Kainara 

5.11. Exkurze v podniku PF Plasty Chuchelná (8. třída) 

4.11. Recitační soutěţ v NJ (ţákyně 9. třídy) 

7.11. Pohádkový den 

8.11. Vánoční focení 

8.11 Broučkiáda 

13.11. Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání – matematika (6. třídy) 

14.11 Slavnost slabikáře 

15.11. 30. výročí sametové revoluce – společné setkání všech ţáků k připomínce 

historických ud. 

18.11. Dopravní výchova 

19.11. Škola hrou – výtvarná soutěţ 

20.11. Science show – pro ţáky niţšího stupně 

21.11. Šk. kolo dějepisné olympiády (9. třída) 

21.11. Okresní kolo florbalového turnaje ČEPS Cup 

22.11. Primární prevence – PPPP Ostrava (2. a 3. třída) 

27.11. Slezské muzeum v Opavě – zimní příroda (děti z druţiny) 

29.11. Okresní kolo celostátní soutěţe MŠMT – „Bible a my“ 

2.12. Vánoční bazar nepotřebností 

3.12. Preventivní program E-bezpečí (6. a 7. třída) 
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5.12. Preventivní programy PPPP (4. a 5. třída) 

5.12. Mikulášský turnaj ve florbalu a přehazované - sportovní odpoledne 

5.12. Mladý chemik – soutěţ SPŠ chemické 

6.12. Preventivní programy E-bezpečí (8. a 9. třída) 

12.12. Loutkové divadlo (1. a 2. třída) 

12.12. Mikulášská besídka na Ostravské univerzitě 

Pros. Charitativní sbírka pro nadaci Ţivot dětem 

Pros. Vánoční besídky 

7.1. Turnaj ve volejbalu (česko-polská spolupráce) 

13.1. Usměvavé lyţování 

22.1. Příběh peněz – projekt MAS (4. a 5. třída) 

23.1. Dějepisné besedy (6. – 8.tř) 

23.1. Kodis – besedy (6. – 7. tř) 

23.1. Setkání rodičů s odborníkem - logopedem 

24.1. Maškarní ples pro ţáky niţšího stupně 

24.1. Školní kolo soutěţe v cizích jazycích – angličtina 

24.1. Bowling (9. třída) 

leden Pythagoriáda 

29.1. Okresní kolo olympiády z matematiky (5. třída) 

27.1. Lyţařský výcvikový kurz (ţáci 8. a 9. třídy) 

29.1. Polytechnické dílny – projekt MAS (3. – 5. třída) 

29.1. Návštěva Gerontologického oddělení PL v Opavě (8. a 9. třída) 

31.1. Divadlo (8. a 9. třída) 

13.2. Sportovní odpoledne pro ţáky niţšího stupně (turnaj ve fotbalu a florbalu) 

13.2. Preventivní program – Všeobecné bezpečí (1. třída) 

18.2. Preventivní program MP Hlučín – Malý kriminalista (2. třída) 

18.2. Podpora polytechnického vzdělávání OKAP – SPŠ Zengrova (8. třída) 

18.2. Preventivní program – Šikana a kyberšikana (5.a 6. třída) 

25.2. Soutěţ Bludiště (8. a 9. třída) 

25.2. Okresní kolo zeměpisné olympiády 

27.2. Den otevřených dveří pro páťáky z Darkovic 

28.2. Matematická soutěţ Pangea 

únor Recitační soutěţ 

13.2. O výchově – Desatero předškoláka ( také 17.2. a 18.2.) 

3.3. Preventivní program MP Hlučín – Neznámá zvířata (3. třída) 

3.3. Preventivní program MP Hlučín - dopravní výchova (4. tříd 

3.3. Preventivní program PČR – Šikana a kyberšikana (9. třída) 

6.3. Projektový den mimo školu (5. třída)  

duben Den Země - anglický kvíz Earth Day + výtvarná soutěţ 

22.6. Motivační část zápisu pro předškoláky 

25.6. Podvečerní opékání (5. a) jako rozloučení se školním rokem 
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Lyžařský kurz 

Ve dnech 26. – 31. 1. 2020 se uskutečnil lyţařský výcvik naší školy. Na kurz do 

Hluboček se vydalo 26 ţáků, 3 instruktoři a zdravotnice. Ubytováni jsme byli v resortu Hrubá 

voda – Hluboký dvůr, který se nacházel přímo vedle sjezdovky. Tento kurz je neodmyslitelnou 

součástí naší školy, a proto jsme dali ţákům prostor předvést své lyţařské dovednosti a také 

proţít spoustu krásných chvil se svými spoluţáky mimo školní lavice. Všichni ţáci byli 

rozděleni na celý týden do tří skupin podle lyţařských schopností. Někteří jedinci objevovali 

pro ně zatím nepoznaný sport v podobě lyţování. Další dvě skupinky celý týden pilně zkoušely 

a zdokonalovaly své dovednosti na lyţích. Své získané lyţařské umění ţáci předposlední den 

zúročili v závodě ve slalomu a v jízdě obratnosti. Součástí kurzu byl také půldenní výšlap na 

památnou horu a jízda na bobové dráze. Velká pochvala patří všem účastníkům kurzu za jejich 

lyţařské výsledky, dobré chování a příjemnou atmosféru, která na kurzu panovala. Poděkovat 

si zaslouţí také učitelé, kteří se opravdu snaţili předat co nejvíce dovedností a také, ţe vše 

proběhlo tak, jak má. Sportu zdar a lyţování zvlášť. 

 

  

Obrázek č. 7: Lyţařský výcvikový kurz 
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Obrázek č. 8 – Škola v pohybu – pololetí  

 
 

Obrázek č. 9 Den otevřených dveří pro budoucí spoluţáky 
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Školní rok 2019/2020 byl pro nás všechny zcela nestandardní, inovativní, výjimečný, 

na který jsme nebyli vůbec připraveni. Vše se zprvu vyvíjelo zcela běţným způsobem. Ve 2. 

pololetí školního roku byly ze dne na den uzavřeny školy pro prezenční výuku a to od 11. 3. 

2020 z důvodu nepříznivého epidemiologického vývoje v souvislosti s infekcí Covid 19. Na 

tuto situaci jsme ihned zareagovali a výuka začala probíhat na dálku. Po vzájemné domluvě 

mezi pedagogy bylo rozhodnuto, ţe učivo bude ţákům zadáváno na webových stránkách školy, 

kde v záloţce – Pro ţáky, byly vytvořeny jednotlivé třídy a v kaţdé třídě jednotlivé předměty, 

pro větší přehlednost. Při vzdělávání ţáků jsme se řídili radami a doporučeními, které vydalo 

MŠMT na svých webových stránkách. Pedagogové hledali co nejvhodnější způsob, jak učivo 

ţákům co nejlépe přiblíţit. Vyuţívali různé nástroje, způsoby a metody. Výborným 

pomocníkem byly např. webináře věnované problematice výuky na dálku z projektu SYPO. 

Osvědčily se nám zejména tyto výukové zdroje: škola s nadhledem, umíme to, taktik, ČT Edu, 

didakta, videa na youtube (Byl jednou jeden člověk, vynálezce…) a streamu, ČT Déčko 

(Občanka), dokumenty ČT, Kahoot, Google form k tvorbě testů a jiné. Nejednalo se pouze o 

zadávání učiva a úkolů, ale ţáci i zákonní zástupci byli v kontaktu s vyučujícími přes telefon 

nebo maily. Ţáci vypracovávali úkoly, které zasílali jednotlivým vyučujícím a obdrţeli od nich 

vţdy zpětnou vazbu v podobě formativního hodnocení. 

Během deseti dnů začala probíhat také online výuka přes Skype. Nejprve vznikla první 

třídní skupina a posléze se přidali i ostatní a vytvořily se skupiny pro další třídy, které začali 

mít on line hodiny z jednotlivých předmětů. Abychom zjistili, jak jsou zákonní zástupci 

spokojeni s výukou na dálku, tak byli poţádáni o vyplnění krátkého dotazníku a s výsledky 

šetření byli seznámeni na webových stránkách školy (viz příloha). 

Ţáci i pedagogové se naučili více začlenit ICT techniku do výuky. V některých 

případech se prohloubila spolupráce s rodiči ţáků při konzultacích a také se posílila vazba mezi 

ţáky a učiteli. 

Vzhledem ke zlepšení epidemiologické situace byla povolena osobní přítomnost ţáků 

ve škole. Od 11. května začali chodit na přípravu k přijímacím zkouškám ţáci 9. ročníku. 

Jednalo se o intenzivní přípravu vţdy 2x týdně a to z matematiky a českého jazyka. Od 

25. května byla povolena také osobní přítomnost ţáků 1. stupně k dobrovolné výuce ve 

škole. Na základě dotazníkového šetření a zájmu jsme vytvořili 6 skupin (1. – 5. ročníku). 

Celkem se k dobrovolné výuce přihlásilo 80 ţáků niţšího stupně (63,5%). Od 8. června byla 

povolena také osobní přítomnost ţáků 2. stupně, kde se ke konzultacím přihlásilo 84 ţáků 6. – 

9. ročníku (73%), kteří byli rozděleni do sedmi skupin. Ţáci 6. a 7. třídy docházeli 2 dny 

v týdnu, 8. a 9. třída jednou týdně. 

Vzdělávání ţáků bylo ve druhém pololetí školního roku 2019|/2020 hodnoceni podle 

vyhlášky č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání ţáků ve 2. pololetí školního roku 

2019/2020 

 

Spolupráce školy s dalšími subjekty 

Na naší škole působí jiţ několik let pobočka Základní umělecké školy Hlučín, obor 

výtvarný i hudební.  

Sdruţení rodičů ZŠ a MŠ Hať zorganizovala pro děti tradičně několik zdařilých akcí 

např. Maškarní plesy, Broučkiádu, kulturní představení atd. Akce jsou velmi oblíbené. Další 

spolupráce spočívá ve financování dopravy na soutěţe, exkurze a financování některých 

dalších výdajů u různých akcí školy, školky i druţiny. 

Jiţ sedmnáct let úspěšně funguje spolupráce naší základní školy se školou v 

Bienkowicích. Ve školním roce 2019/2020 jsme společně zorganizovali několik tradičních akcí 

jako je sportovní odpoledne, branný závod, Evropský den jazyků, společný výlet do Prahy, 

volejbalový turnaj a další. Rovněţ jsme vzájemně spolupracovali na projektech. 
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Velmi dobrá spolupráce je se Sborem dobrovolných hasičů v Hati, Mysliveckým 

spolkem Hubert, Českým svazem zahrádkářů Hať a Model klubem Hať. Společné akce 

pořádáme rovněţ se spolkem přátel němčiny v Hlučíně (Begegnungszentrum Hultschin). 

Úzká spolupráce je se ZŠ a MŠ Darkovice, Střední školou hotelnictví, gastronomie a 

sluţeb v Šilheřovicích a Střední zdravotnickou školou a VOŠ v Ostravě. 

Při řešení výukových a výchovných problémů spolupracujeme s Pedagogicko-

psychologickou poradnou v Hlučíně a Speciálně pedagogickým centrem Srdce v Opavě, 

Speciálně pedagogickým centrem pro ţáky s vadami zraku a řeči Opava a SPC kapitána Vajdy 

v Ostravě. 

Účast žáků a pedagogů na životě obce 

Informovanost veřejnosti o činnosti školy probíhá v tisku, pomocí webových stránek 

školy, Haťského zpravodaje, nástěnek ve škole a obecním rozhlasem. Naší snahou je webové 

stránky pravidelně aktualizovat. Aktuálně jsou doplňovány fotografie z akcí školy nebo tříd. Je 

zřejmé, ţe rodiče našich ţáků si na komunikaci přes internet zvykli a tato komunikace se 

rozšiřuje. Stále více rodičů s námi komunikuje emaily. Dostáváme celou řadu dotazů, ţádají 

informace, omlouvají ţáky, posílají pochvalné dopisy. V letošním školním roce jsme opět 

vyvěsili na webu dokumenty potřebné k zápisu a rodiče si je mohli stáhnout a vyplnit doma. 

Na některé akce je zvána hlučínská televize, v ní jsme měli na internetu jiţ několik příspěvků. 

V letošním školním roce jsme tradičně ve spolupráci se sociální a kulturní komisí OÚ v Hati 

chystali vystoupení našich dětí z MŠ k oslavám Dne matek pro starší spoluobčanky, děti MŠ a 

ţáci ZŠ si připravovali program na oslavy a připravované oslavy 770. výročí obce Hať. Akce 

byly zrušeny z důvodu vyhlášení nouzového stavu. 

 Další akce, které bývají velmi pozitivně vnímány místní veřejnosti ale i dětmi, jsou 

dílny s následnou prodejní výstavkou. V letošním roce to měly být Velikonoční dílny – 

vyrábíme s rodiči, které byly nachystané, ale nemohly se uskutečnit. 

Těmito i dalšími akcemi jsme reprezentovali jak naši školu, tak také naši obec. 

Opravy a rekonstrukce 

Stejně jako loni tak i ve školním roce 2019/2020 byly provedeny některé opravy a 

úpravy v organizaci. Hlavní a největšího rozsahu byla celková rekonstrukce elektroinstalace 

pavilonu niţšího stupně, tělocvičny, hlavní chodby a šaten. Dále to byla celková modernizace 

školní jídelny (výměna výdajových oken za plastová, elektricky ovládané rolety, nerezové 

parapety, nerezový pojízdný pult, výměna zárubní a dveří a nová podlaha). S tím také nová 

malba jídelny a soklů. Modernizace jídelny a rekonstrukce elektroinstalace pavilonu tělocvičny 

se nám podařilo udělat v době uzavření škol. Nové hrací prvky – prolézačka, houpačka, 

houpadla, lanová pyramida, lávka na zahradě mateřské školy. Kromě těchto prvků se postavil 

dřevěný altán se stoly a lavičkami. Na školkovské zahradě se upravil terén, postavil se nový 

plot. Podařilo se to také udělat v době mimořádného opatření, a kdyţ jsme otevřeli 18. 5. 2020 

mateřskou školku, tak děti si jiţ hrály na „nové“ zahradě. 

O prázdninách se pracovalo na celkové rekonstrukci elektroinstalace na pavilonu 

niţšího stupně. Při přestavbě se vyměnily zárubně a nachystala se elektřina na interaktivní 

tabule, které budou do budoucna ve všech třídách. Taky jsme vyměnily v pěti třídách niţšího 

stupně podlahovou krytinu, nechali vyrobit skříně do všech tříd, do dvou tříd namontovali 

interaktivní tabule a ve všech třídách, kabinetech a sociálních zařízeních nechali vyrobit ţluté 

dveře s bezpečnostním sklem. Třídy, chodby, sokly jsme nechali vymalovat podle návrhu, 

který nám zpracovala architektka. Zmodernizovali jsme další kabinet – nová podlaha, nový 

nábytek, na niţším stupni. V druhé polovině prázdnin se začala měnit elektroinstalace na 

hlavní chodbě a v šatnách. Vyměnily se zářivky a světla – za designová. Nakonec jsme taky 

malbu přizpůsobili návrhu. A ještě jsme zvětšili relaxační koutek pro ţáky ve vestibulu školy, 

zakoupením kulatého stolu, barevných ţidlí, sedaček a deskových her. 

Vyměnil se nábytek, podlahová krytina v kabinetě jazyků. 

Dále se provedly běţné menší opravy v době potřeby a údrţba stávajících. 
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Zakoupili jsme dataprojektory, tiskárnu, deskové hry, učební pomůcky. 

Z Výzvy 63 – Šablony 2 jsme zakoupili 2 interaktivní tabule do dvou tříd niţšího 

stupně a dva dataprojektory (jeden do mateřské školy a jeden do odborné učebny). 

Další údaje o čerpání prostředků z obecních nebo krajských financí za rok 2019 jsou 

shrnuty v části zprávy o hospodaření školy. 
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Část IX. 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí nebo jinými 

organizacemi 

 
V tomto školním roce neproběhla na naší škole kontrola ČŠI, proběhla pouze kontrola 

Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě. KHS neshledala ţádné nedostatky.  

 

Část X. 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 
 

Objem prostředků, přidělených na přímé náklady na vzdělávání prostřednictvím 

Krajského úřadu Ms kraje   
 

V průběhu roku jsme obdrţeli následující dotace: 

 ÚZ  33 353 – Dotace na přímé výdaje na vzdělávání  2019 ve výši 20.502.481,-Kč 

 ÚZ  33 070 – Rozvojový program Podpora výuky plavání v ZŠ ve výši 44.049,- Kč 

 ÚZ  33 074 – Rozvojový program „Překryvy v MŠ“ ve výši 100.637,- Kč 

 ÚZ 33 076 Rozvojový program „Vyrovnání mezikrajových rozdílu v platech 

pedagogických pracovníků“ ve výši 217.650,-Kč 

 ÚZ  33 070 – Rozvojový program „Změna financování regionálního školství pro 

pedagogické pracovníky“ ve výši 72.289,- Kč 

 

Finanční prostředky přímých nákladů na vzdělávání byly vyčerpány v plné výši. 

Rozvojové programy byly řádně vyúčtovány k 31. 12. 2019 Krajskému úřadu 

Moravskoslezského kraje. 

 

 

Zapojení do dotačních programů MŠMT  „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ 

 

 ÚZ 33 063 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání- Výzva č.022  v celkové                    

výši 429.956,- Kč (čerpání započato v roce 2017, ukončeno k 31. 01. 2019). 

 

 ÚZ 33 063 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání- Výzva č.063  v celkové                    

výši 1.314.096,- Kč (čerpání započato v roce 2019, ukončeno bude k 31. 01. 2021). 

 

Granty 

Na základě ţádosti jsme obdrţeli grant O2 “Chytrá škola“ (bezpečný internet, digitální 

gramotnost) ve výši 92.000,- Kč. Čerpání grantu proběhne v roce 2019 a 2020. 

 

Přehled čerpání výše uvedeného – viz příloha č. 1  

 

 

Příspěvek zřizovatele celkem 2.640.000,- Kč 

 

Schválený rozpočet zřizovatele na rok 2019 byl celkem 2.465.000,- Kč.  

Z roku 2018 zbývalo dočerpat 17.644,- Kč na modernizaci kabinetů. 
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Čerpání v roce 2019: 

- Provozní dotace vyčerpána v plné výši 1.860.000,- Kč. 

- Investiční dotace na plynový sporák ve výši 60.000,-Kč byla plně vyčerpána, po 

souhlasu zřizovatele byl místo sporáku pořízen krouhač na zeleninu. 

- Účelové dotace vyčerpány včetně 17.644,- Kč z roku 2018, kromě rekonstrukce 

zahrady v MŠ 80.000,- Kč a výměny podlahových krytin, kde zůstávalo 3.187,-Kč, z 

těchto bylo 1.000,-Kč pouţito na dofinancování nábytku do školní druţiny. 

Celkem tedy nebylo vyčerpáno z účelových prostředků 82.187,-Kč. 

 

 

 

Úplaty za pobyt v mateřské škole a ve školní družině 

Za rok 2019 byly vybrány tyto částky: 

              - úplata za mateřskou školu                                                 130.480,- Kč 

              - úplata za školní druţinu                                                      27.000,- Kč 

 

Dalším zdrojem financování byl sběr papíru, příspěvek od Sdruţení rodičů ZŠ a MŠ 

Hať a připsané úroky na účet. Konkrétní částky jsou uvedeny v tabulce, která je přílohou č. 2 

této zprávy. 

Nejvyšší část z rozpočtu na běţný provoz odčerpaly platby za elektrickou energii, plyn 

a vodné - stočné, celkem 1.037.305,-Kč. Další větší poloţkou jsou kaţdoročně čisticí 

prostředky, výuka plavání dětí niţšího stupně, aktualizace softwarů, správa a údrţba 

počítačových učeben. 

V nákladech na drobný majetek do 500,-Kč tvoří největší poloţku doplnění nádobí pro 

školní jídelnu a výdejny, zakoupené povlečení, prošívané deky a prostěradla pro mateřskou 

školu. Dále bylo z provozních prostředků doplaceno 41.500,- Kč na skříně a stůl do sborovny. 

(Účelová dotace byla ve výši 120.000,-Kč, faktura za zhotovení skříní a stolů byla za 161.500,-

Kč). 

Největší poloţky v pořízení drobného dlouhodobého majetku nad 500,-Kč tvoří ţidle a 

lednice do sborovny, sluţební mobil, nábytek do nově zřízené 1.třídy, nábytek do kabinetu 

v prvním patře na vyšším stupni, koberec do kanceláře vedoucí mateřské školy, gastronádoby, 

dvojdřezy, várnice pro školní jídelnu a počítač pro ekonomku organizace.  

Pod poloţkami oprav budov a drobného majetku jsou výměny 3 ks bojlerů, opravy 

elektro rozvodů v dílnách a tělocvičně, malování a nátěry soklů, ţaluzie do první třídy.  

Výsledkem hospodaření příspěvkové organizace za rok 2019 je ztráta ve výši 97.758,75 

Kč. 

Tato ztráta bude pokryta z rezervního fondu, tvořeného ze zlepšeného výsledku 

hospodaření za předchozí léta, v souladu s § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb. 

v platném znění. 

 

Zpracovala Bc.Pavla Říčná 
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Část XI. 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

V rámci projektů vypsaných MŠMT jsme zapojeni do Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání (Šablony I a Šablony II). Tyto operační programy jsou zaměřeny na zvýšení 

kvality vzdělávání, na posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání aj. Získali jsme dotace 

ve výši 429 956,- Kč – Šablony 1. Tato dotace byla vyčerpána do 31. 1. 2019.  

Podpora výuky plavání – dotační program MŠMT, do kterého jsme se zapojili a tím 

získali 39 000 Kč na dopravu ţáků niţšího stupně na plavecký výcvik. 

Od 1. 2. 2019 nám byly schváleny dotace ze Šablon 2 v celkové výši 1 314 096 Kč. 

Tato dotace slouţí na další vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti 

čtenářské a matematické gramotnosti, k osobnostně sociálnímu rozvoji pedagogů např. 

v oblasti sebepoznání a komunikace, vyuţití polytechnické výchovy, 

kariérové poradenství, vzdělávání pedagogického sboru zaměřeného na inkluzi, 

tandemová výuka, vyuţití ICT ve vzdělávání, Klub konverzace v cizím jazyce, Čtenářský klub, 

Klub zábavné logiky, doučování ţáků ohroţených školním neúspěchem, projektové dny ve 

škole i mimo školu a odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči, 

4x tandemová výuka 

10x doučování v matematice, českém jazyce, anglickém jazyce 

1x Klub zábavné logiky 

1x Klub konverzace v cizím jazyce 

3x Čtenářský klub 

6x Odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči 

4x projektový den mimo školu 

64 hodin vyuţití ICT ve vzdělávání 

25x vzdělávání pedagogického sboru v oblasti inkluze 

28x další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské a matematické 

gramotnosti, osobnostně sociálního rozvoje, ICT, polytechnické výchovy, jazykové 

gramotnosti aj. 

 

 

 

Část XII. 

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

Jedna učitelka si rozšiřuje odbornost o učitelství niţšího stupně na Pedagogické fakultě 

Ostravské univerzity a v listopadu 2020 bude konat státní závěrečné zkoušky. 
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Část XIII. 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 
 

Z cizích zdrojů byl financován tento projekt: 

  OP VVV - Šablony I - osobnostně profesní rozvoj pedagogů, zařazení ţáků 

se speciálně vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu, 

doučování ţáků ohroţených školním neúspěchem a odborně zaměřená 

tematická setkávání a spolupráce s rodiči ţáků.  

 OP VVV - Šablony II – podpora společného vzdělávání, podpora nových 

metod ve výuce, rozvoj dovedností v ICT, spolupráce s rodiči a veřejností, 

vzájemná výměna zkušeností, kolegialita, projektová výuka, zájmové kluby. 

 

 

Část XIV. 

Spolupráce s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělání  
 

Při naší škole pracuje Sdruţení rodičů ZŠ a MŠ Hať. Spolupráce s tímto sdruţením je 

výborná. Podílí se hlavně na mimoškolní práci s dětmi, pomáhá financovat některé mimoškolní 

i školní aktivity pro děti. Celá řada akcí, které SR pořádá pro děti je vnímána velmi kladně. 

Organizuje maškarní plesy, vítání jara, uspávání broučků, listování, letní kino, kulturní 

vystoupení. O jejich připomínkách, které se vztahují ke vzdělávacímu procesu nebo k činnosti 

školy, jednáme na poradách a snaţíme se je společně řešit. Tato spolupráce je neformální a 

chceme ji i nadále rozvíjet a zlepšovat. 

Další organizací je OÚ v Hati, náš zřizovatel. Tato spolupráce je pro naši organizaci 

zásadní a jedna z nejdůleţitějších. Z naší strany bych touto cestou chtěla poděkovat panu 

starostovi, obecní radě a všem zastupitelům za vstřícný postoj a velmi kvalitní spolupráci. 

Připomínky, poţadavky z jedné i druhé strany se řeší konstruktivně, v klidné atmosféře a 

s nutnou dávkou porozumění. 

 

 

 

 

 

 

V Hati dne 30. 8. 2020                                                                                Mgr. Rita Sobková 

                                                                                                                        ředitelka školy 

 

 

č.j.: ZSHAT/188/2020 

 

 

 

Projednáno a schváleno pedagogickou radou 1. 10. 2020 a Školskou radou 15. 10. 2020. 
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Přílohy: 

Dotace od zřizovatele 

NÁKLADY   VÝNOSY   

Potraviny 1622846 stravné 1622846 

Zaokrouhlovací rozdíly-příjem potraviny na sklad 15,93     

Ostatní materiál za sběr 7195 sběr 22532 

Ostatní materiál pro výuku-ŠD 17857 Úplata za pobyt ve ŠD 27000 

Ostatní materiál pro výuku-ZŠ 32905,09     

Ostatní materiál pro výuku-MŠ 47229,99 Úplata za pobyt v MŠ 130480 

Kancelářské potřeby 17372     

Tisk,publikace 15185 pouţitý olej 50 

Čistící prostředky 86712,45     

Drobný materiál-údrţba 11850,28     

Drobný materiál-ŠJ 2551     

DDHM do 500,-Kč 31589,7     

DDHM nad 500,-Kč 190543,8     

Náklady z odepsaných pohledávek  2309     

El.energie-Chromina 330991     

El.energie-Dělená 25275     

Plyn-Chromina 569316     

Plyn-Dělená 50949,22     

Voda-Chromina 56625     

Voda-Dělená 4149 Provozní dotace obce 1860000 

Opravy a údrţba budov běţná 103830,16     

Opravy DDHM 38365,98     

Školení,semináře 1850     

Plavání 74400     

Poštovné 3158     

Telefony 12722,49     

Revize, pravidelné prohlídky 95040     

Odvoz odpadu 19560     

BOZP + PO 8300     

Pověřenec GDPR 21780     

Ostatní sluţby 26976,6     

Aktualizace a údrţba SW 47866     

Správa PC učeben, internet 30000     

Poplatky bance 23508 Připsané úroky 309,94 

Dohody o provedení práce 7155     

Pracovně lékařské sluţby 4400     

Odpisy majetku 36024     

Pojištění majetek-úrazy 23119     

Spoluúčast-úrazy ţáků 3000     

Doprava kino-výpadek proudu 14000 Čerpání RF-dar UR 14000 

Projekt sborovna 20000     

Účelové prostředky:   Účelové dotace obce:   

Modernizace kabinetů 77692 Modernizace kabinetů 77644 

Podlahové krytiny(sbor,uč.53,kab.69) 116813 Podlahové krytiny 116813 

Doprava tábor,škola v přírodě 20000 Doprava dětí 20000 

Česko polská spolupráce 15064 Česko polská spolupráce 15000 

Školní nábytek 60202 Školní nábytek 60000 

Nábytek sborovna 161500 Modernizace sborovny 120000 

Nábytek školní druţina  71000 Nábytek školní druţina 71000 

Aktivace nákladů-věcná reţie cizí strávníci -5475     

  4255318,69   4157674,94 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA  ROK   2019 = ZTRÁTA       97.643,75 Kč 
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NÁKLADY NA PROVOZNÍ JEDNOTKY CELKEM  ZŠ MŠ ŠD ŠJ 

potraviny 1622846 0 0 0 1622846 

Zaokrouhlovací rozdíly-příjem potraviny na 

sklad 15,93 0 0 0 15,93 

Drobný materiál za sběr 7195 2720 2383 2092 0 

Ostatní materiál pro výuku-ŠD 17857 0 0 17857 0 

Ostatní materiál pro výuku-ZŠ 32905,09 32905,09 0 0 0 

Ostatní materiál pro výuku-MŠ 47229,99 0 47229,99 0 0 

Kancelářské potřeby 17372 9477 4016 768 3111 

Tisk,publikace 15185 9196 3415 495 2079 

Čistící prostředky 86712,45 40289,45 15249,5 1054 30119,5 

Drobný materiál-údrţba  11850,28 9020,28 1979 0 851 

Drobný materiál-ŠJ,výdejny 2551 0 0 0 2551 

Dr,dl.hmotný majetek do 500,-Kč 31589,7 3098 12675,7 180 15636 

Dr.dl.hmotný majetek nad 500,- Kč 190543,8 134149,5 5870 0 50524,3 

Náklady z odepsaných pohledávek 2309 0 0 0 2309 

El.energie-Chromina 330991 178735 49649 16550 86057 

El.energie-Dělená 25275 0 25275 0 0 

Plyn-Chromina 569316 307431 148022 28466 85397 

Plyn-Dělená 50949,22 0 50949,22 0 0 

Voda-Chromina 56625 30578 8494 2831 14722 

Voda-Dělená 4149 0 4149 0 0 

Opravy a údrţba běţná 103830,16 79909,16 23921 0 0 

Opravy DDHM 38365,98 10825,8 2795 0 24745,18 

Školení,semináře 1850 600 0 0 1250 

Plavání 74400 74400 0 0 0 

Poštovné 3158 2562 380 38 178 

Telefony 12722,49 6717,49 3613 598 1794 

Revize, pravidelné prohlídky 95040 51011 27646 1883 14500 

Odvoz odpadu 19560 10562 2934 978 5086 

BOZP + PO 8300 4482 2158 415 1245 

Pověřenec GDPR 21780 11761 5663 1089 3267 

Ostatní sluţby  26976,6 12553 8885 3696 1842,6 

Aktualizace a údrţba SW 47866 26357 9245 1778 10486 

Správa PC učeben, internet 30000 30000 0 0 0 

Doprava kino-výpadek proudu 14000 14000 0 0 0 

Projekt sborovna  20000 20000   0 0 

Aktivace nákladů -věcná reţie CS -5475 0 0 0 -5475 

Poplatky bance 23508 12694 6112 1175 3527 

Dohody o provedení práce 7155 6765 0 390 0 

Pracovně lékařské sluţby 4400 2300 1800 300 0 

Odpisy 36024 0 0 0 36024 

Pojištění majetek, úrazy 23119 12484 6011 1156 3468 

Spoluúčast 3000 3000 0 0 0 

Účelové prostředky:           

modernizace kabinetů 77692 77692 0 0 0 

podlahové krytiny (sborovna,uč.53,kab.69) 116813 116813 0 0 0 

Doprava tábor,škola v přírodě 20000 20000 0 0 0 

Česko polská spolupráce 15064 14286 778 0 0 

Školní nábytek 60202 60202 0 0 0 

Nábytek sborovna 161500 161500 0 0 0 

Nábytek školní druţina 71000 0 0 71000 0 

  4255318,69 1601075,77 481297,41 154789 2018156,51 
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Dotace z krajského úřadu 
název poloţky rozpočet  čerpáno ZŠ MŠ ŠD ŠJ k vrácení 

ÚZ 33070-DOPRAVA PLAV.VÝCVIK 44400 44049 44049 0 0 0 351 

                

ÚZ 33074-PŘEKRYVY MŠ vč.pojistného 

a FKSP 207551 100637 0 100637 0 0 106914 

ÚZ 33076-RP NA PLATY vč.pojistného a 

FKSP 217970 217650 122145 922470 3258 0 320 

ÚZ 33077-ZMĚNA FINANCOVÁNÍ 

30.9. 72289 72289 72289 0 0 0 0 

                

ÚZ 33353-PŘÍMÉ NÁKLADY  20502481             

PLATY   14829777 8955371 3540557 751392 1582457 0 

DOHODY   21000 21000 0 0 0 0 

POJISTNÉ (OSSZ+ZP)   5029357 3037116 1200740 254827 536674 0 

FKSP   296596 179107 70811 15028 31650 0 

ONIV celkem    325751         0 

    20502481           

                

rozpis ONIV               

uč.pom-dyslektici,podp.opatření   3686 711 2975 0 0 0 

učebnice   78770 78770 0 0 0 0 

učební pomůcky do 500,- Kč   5107 4809 0 298 0 0 

učební pomůcky nad 500,- Kč   8604,91 4804,91 3800 0 0 0 

cestovné   20563 19349 0 0 1214 0 

Další vzdělávání pedagog.pracovníků   6540 5650 890 0 0 0 

Náhrady za DPN   112858 62593 40285 0 9980 0 

Ochranné oděvy,obuv   28546,09 6953,97 12156,49 0 9435,63 0 

Kooperativa   58819 35880 14587 3000 5352 0 

FKSP z DPN   2257 1252 806 0 199 0 

    325751 220772,88 75499,49 3298 26180,63 0 

                

                

                

                

NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK GRANT O2-

CHYTRÁ ŠKOLA               

celková výše příspěvku       92.000,- Kč       

vyčerpáno v roce 2019 (viz příloha) 44456             

                

                

OP ÚZ 33063-VÝZVA 063               

celková výše dotace projektu 

č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011190       
1.314.096,- 

Kč       

                

vyčerpáno v roce 2019 (viz příloha) 746.272,40             

                

                

OP ÚZ 33063-VÝZVA 022               

celková výše dotace projektu č. 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004039       429.956,- Kč       

vyčerpáno v roce 2017 122376             

vyčerpáno v roce 2018  289305             

vyčerpáno v roce 2019 (viz příloha) 18275             

VÝZVA 022 celkem  429.956 0           

 


