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Zpráva je v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výroč-

ních zpráv a vlastního hodnocení školy 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
                       

   

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/20 byla 
schválena školskou radou dne 8. 10. 2020 

 předseda školské rady: 
Pavel Reisig 
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Výroční zpráva obsahuje:  

A. Zpráva o činnosti základní školy 

 

1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel, údaje o vedení školy, adresa pro dál-
kový přístup, údaje o školské radě) 

2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, učební plán, údaje 

o volitelných, nepovinných předmětech 
3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

4. Výsledky přijímacího řízení, zápisu do prvního ročníku 
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

6. Prevence negativních projevů chování 
7. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení, další vzdělávání pedagogických pracovníků 

8. Přehled školních a mimoškolních akcí, účast v soutěžích 
9. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
12. Údaje o školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění 
úkolů ve vzdělávání 

B. Zpráva o činnosti školní družiny 

 

1. Personální zabezpečení 
2. Organizační zabezpečení 

3. Uskutečněné akce 

4. Hodnocení školního roku 

C.         Zpráva o činnosti mateřské školy 

 
1. Základní údaje o mateřské škole 

 
1.1. Identifikační údaje 

1.2. Údaje o vedení školy 
1.3. Údaje o zřizovateli 

1.4. Údaje o provozu školy 

1.5. Charakteristika školy 
 

2. Přehled oborů vzdělání 
 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení  
 

3.1. Rozdělení pracovníků podle věku 
3.2. Rozdělení pracovníků podle vzdělání 

        

4. Údaje o přijímacím řízení 
 

4.1. Zápis k předškolnímu vzdělávání 
4.2. Zápis do základní školy 

 
5. Údaje o výsledcích vzdělávání 

 
5.1. Školní vzdělávací program 

5.2. Evaluační pohled 

5.3. Přehled kulturních akcí 
5.4. Organizace mateřské školy 
5.5. Přehled akcí konaných pro rodiče, rodiče a děti 
5.6. Spolupráce s rodiči, spolupráce se základní školou, aktivity mateřské školy 

5.7. Spolupráce se základní školou 
5.8. Aktivity mateřské školy 
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

7.1. Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

7.2. Nastavení podmínek pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 
12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 
13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 

 
14. Závěrečná ustanovení 
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Ad A. Zpráva o činnosti základní školy 

 

Ad 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel, údaje o vedení školy, 
adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě) 

 
základní údaje definice 

   Název školy:    Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy,  
   příspěvková organizace 

   Identifikátor školy:    600 133 885 

   Adresa:    Hukvaldy 162, 739 46 

   Právní forma:    příspěvková organizace (IČ:70946906) 

   Zřizovatel:    Obec Hukvaldy, 739 46 Hukvaldy 3 

 
střediska IZO kapacita 

   Základní škola 102 092 290 270 žáků 

   Mateřská škola 107 621 771 81 dětí 

   Školní družina  119 600 391 60 žáků 

   Školní jídelna 103 008 888 350 strávníků 

   Školní klub 181 004 968 neuvádí se 

   Obecní knihovna   

   Společenský sál   

 

 
vedení školy funkce 

   Mgr. Alena Lévová ředitelka školy 

   Mgr. Martin Křenek zástupce ředitelky školy 

   PaedDr. Vladimíra Nevludová zástupkyně ředitelky školy pro mateřskou školu  

 
adresy, kontakty středisko data 

   webové stránky  www.zshukvaldy.cz 

   e-mail ředitelka info@zshukvaldy.cz 

 mateřská škola mshukvaldy@seznam.cz 

   telefon základní škola pevná 558 699 238 

 ředitelka 724 217 985 

 mateřská škola 558 699 231 

 zástupkyně pro MŠ 604 414 889   

 školní jídelna 558 699 336 

 vedoucí 732 588 739 

 
 

školská rada zvolen za 

Pavel Reisig předseda školské rady (za rodiče) 

Mgr. Luděk Bujnošek zřizovatele 

Ing. Ivo Dienelt zřizovatele 

Jiří Sedlář zřizovatele 

Renata Kollerová rodiče 

Petr Červinka rodiče 

Mgr. Marcela Jašková školu 

Mgr. Vanda Filková školu 

Mgr. Martin Křenek školu 

 
 

Ve školním roce 2019/2020 bylo k 30. 9. 2019 ve škole zapsáno 214 žáků (z toho 8 žáků se vzdělávalo 
v zahraničí - §38 školského zákona), v mateřské škole 81 dětí. Ve školní družině bylo zapsáno ve čty-

řech odděleních 100 dětí, ve školním klubu – Společenské centrum Rychaltice 6 dětí, ve školním klubu 
Hukvaldy 41 dětí.  

mailto:info@zshukvaldy.cz
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Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, p. o., je výrazně komunitní školou. Její součástí jsou zá-
kladní škola, mateřská škola, školní družina, školní klub a školní jídelna. V rámci právního subjektu provozuje 

v doplňkové činnosti společenský sál, obecní knihovnu, vaření pro cizí strávníky a pronájem prostor školy. Společen-
ský sál je pravidelně využíván vedením obce, složkami obce i cizími subjekty k pořádání různých akcí, a to většinou 

o víkendech a volných dnech, což je pro zaměstnance, kteří se na doplňkové činnosti v rámci DPP a DPČ podílejí, 

hodně náročné. Pro školu jsou však tyto akce její nejlepší prezentací na veřejnosti. Návštěvníci nezřídka procházejí 
její prostory, a mají tak možnost seznámit se s výchovně vzdělávací činností a s aktivitami, jež vedou k rozvoji klíčo-

vých kompetencí žáků. Obecní knihovna je otevřena 2 x týdně, a to časově tak, aby ji mohly navštěvovat děti po 
ukončení výuky. Pracovnice obecní knihovny organizuje univerzitu třetího věku, besedy, přednášky, workshopy a 

další akce pro občany obce, učitele i žáky. Ke zlepšení provozu obecní knihovny jsou využívány granty a dotace. 
 

Škola má zpracovanou koncepci svého rozvoje, s níž se zaměstnanci ztotožňují, která je v souladu s Programem 
rozvoje obce. Ředitelka školy je dlouholetou členkou obecního zastupitelstva a s vedením obce spolupracuje. Škola 

se aktivně zapojuje do života v obci. Je také členem Místní akční skupiny (MAS) Pobeskydí Třanovice. Ředitelka je 

členkou komise pro výběr projektů ke schválení financování v rámci dotačních titulů MAS. Podílí se na zpracování 
místního akčního plánu (MAP) Obce s rozšířenou působností Frýdek Místek (ORP) pro oblast školství.  Je vedoucí 

pracovní skupiny čtenářská gramotnost. V souladu s koncepcí rozvoje školy je i Školní vzdělávací program „Držím se 
kořenů života a rostu“ a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Zřizovatel poskytuje v rámci možností 

dostatek finančních prostředků pro zabezpečení výuky po stránce materiální. Obec Hukvaldy i škola využívají dotací 
k neustálému zlepšování podmínek pro vzdělávání.  

 
Na zlepšení kvality vzdělávání zajišťováním finančních prostředků i organizační činností se velmi aktivně podílí také 

Sdružení rodičů pod vedením Petra Červinky, školská rada pod vedením Pavla Reisiga i jednotliví členové, např. 

Alexandra Reková a Tereza Bartulcová. Rodiče pořádají ve spolupráci se školou pravidelné akce – Karnevalový rej 
pro dospělé, Den dětí, Lampiónový průvod k významným výročím a Rozsvěcení vánočního stromu.  

 
Ve školním roce 2019/2020 bylo, díky Obci Hukvaldy a dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, vybudováno v areálu 

školy hřiště. Celkové náklady činily 7 470 000,77 Kč včetně DPH (dotace MMR 4 022,246 Kč, podíl Obce Hukvaldy 
3 447 824,77 Kč včetně DPH). Hřiště slouží škole ke zlepšení kvality ve vzdělávání v tělesné výchově i v mimoškolní 

činnosti a tím přispívá ke zlepšení fyzické kondice žáků i dětí mateřské školy. Pro veřejnost je provozováno v rámci 
doplňkové činnosti školy. 

 

V tomto školním roce také došlo k rekonstrukci cvičné kuchyně, na kterou také Obec Hukvaldy získala dotaci. Dota-
ce byla z Moravskoslezského kraje ve výši 400 000 Kč, což činilo 58,22 % celkových nákladů. Částku 287 000 Kč 

jako spoluúčast hradila Obec Hukvaldy. Částkou 79 922 Kč z let 2017-2020 na dovybavení podílel Spolek nezávislých 
vesnických žen pod vedením Terezy Bartulcové. Při této příležitosti došlo také k úpravám prostor tak, aby mohl být 

zřízen tolik potřebný sklad. Úpravy ve výši 30 000 Kč hradila škola v rámci údržeb.   
 

Někteří žáci školy se v polovině měsíce září 2019, spolu se Základní školou z Frenštátu pod Radhoštěm, zúčastnili 
poznávacího zájezdu do Londýna. Navštívili Royal Observatory, Maritime Museum, Tower, Tower Bridge, Buckin-

ghama Palace, Big Ben, Trafalgar Square, Windsor Castle Oxford Street a další. Žáci si procvičili angličtinu. 

 
Díky dlouholeté spolupráci školy s Jazykovou školou Hello a finanční podpoře Obce Hukvaldy realizujeme výuku 

jedné hodiny anglického jazyka týdně pro žáky 5. – 9. ročníku rodilou mluvčí. Výuka s rodilou mluvčí je pro žáky 
velkým přínosem. 

 
Škola vytváří bezpečné a otevřené místo potřebám žáků. Aktivně uplatňuje prevenci všech forem rizikového chování. 

V základní škole pracuje 100% kvalifikovaný pedagogický kolektiv, ve kterém fungují nadstandardní vztahy kolegiál-
ní, ale také s vedením školy. Toto umožňuje vytvářet dobré klima školy. Učitelé jsou nejen kvalifikovaní, ale i pro-

fesně zdatní, přistupují k žákům individuálně, s respektem a podporují rozvoj jejich vlastní zodpovědnosti. Spolupra-

cují s rodiči žáků.  
 

Žáci s vývojovými poruchami učení, chování i autisté jsou integrováni v jednotlivých třídách. Všem těmto žákům je 
věnovaná patřičná pozornost. Ve škole pracovaly tři asistentky pedagoga. Škola spolupracuje se školskými poraden-

skými zařízeními tak, aby vzdělávání i těchto žáků bylo na co nejvyšší možné úrovni. Učitelé zohledňují jejich indivi-
duální potřeby. Také jedna mimořádně nadaná žákyně se vzdělávala podle individuálního plánu, který všichni učitelé 
respektovali. 
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Zpětnou vazbu o vzdělávání žáků škola získává pravidelným testováním, osobními pohovory se žáky i s jejich rodiči. 

Absolventi školu často navštěvují a její vedení i učitele informují o tom, jak se jim v rámci dalšího studia na SŠ daří. 
Poskytují tak škole cennou informaci, v čem je dobrá, nebo v čem se může naopak zlepšovat.  

 
Vedení školy i učitelé pracují na projektech, které vedou ke zlepšení kvality vzdělávání. Získávají finanční prostředky 

na tyto projekty od MŠMT, EU i soukromých osob.  

 
Pro komunikaci s rodiči a vedení administrativy je využíván systém i-škola, který spravuje zástupce ředitelky školy 

Mgr. Martin Křenek. Tento systém byl na konci školního roku 2019/2020, z důvodů změny majitele portálu, ukon-
čen. Od školního roku 2020/2021 je využíván systém Škola on-line. 

  
Školní rok 2019/2020 se zapíše do historie vzdělávání školství nejen v České republice, ale i na Hukvaldech. 11. 

března 2020 byly uzavřeny školy v celé České republice. 12. března 2020 jsme pak, po dohodě se zřizovatelem uza-
vřeli mateřskou školu a školní kuchyň. To vše z důvodu ochrany proti šíření nemoci COVID 19. 

 

Od 11. 5. 2020 jsme už mohli školu otevřít pro žáky devátého ročníku pro přípravu k přijímacím zkouškám.  25. 5. 
2020 jsme mohli otevřít mateřskou školu a třídy 1. stupně. V plné síle také přistoupili k prezenční výuce všichni 

pedagogičtí pracovníci školy. Nová situace nám přinesla spoustu nových zkušeností a výzev. Všichni jsme se snažili 
udělat, dle svých možností, znalostí, IT dovedností a zkušeností maximum pro to, aby se s danou situací vyrovnali 

co nejlépe.  
 

Ke vzdělávání žáků na dálku jsme ihned využili komunikaci přes administrativní systém iškola, který zpočátku přetí-
žením kolaboval, ale problémy jsme odstranili. Někteří rodiče po třech letech zjistili, že mají ve svých e-mailových 

schránkách plno zpráv, i z minulosti, které nečetli.  Dále učitelé komunikovali přes telefony, WhatsApp, využívali 

youtube, on-line testování, free aplikace, vysílání České televize UčíTelka apod.. Jeden z rodičů Ing. Petr Kuča po-
mohl se spuštěním programu Microsoft Teams, ve kterém učitelé komunikovali se žáky formou konferencí. Zapůjčili 

jsme žákům, kteří neměli dostatečné technické vybavení nebo byli třeba tři žáci v rodině, tablety. Tablety máme již 
dva roky ve škole k dispozici z dotace Ministerstva školství, kterou jsme získali. Využíváme je také v běžné výuce. O 

technickou stránku spuštění výuky se staral IT správce Petr Domčík. Učitelé 2. st., rodilá mluvčí anglického jazyka a 
někteří učitelé 1. st. zahájili tuto on-line výuku. Nebylo to jednoduché ani pro ně ani pro žáky a rodiče. Ne všechny 

děti měly nutné technické vybavení. Je rozdíl, jestli takto pracují dospělí ve svých firmách nebo děti. Učitelé to ale 
nevzdali. Shodli jsme se, že nám to klasickou výuku nenahradí. Chyběl nám kontakt s dětmi.     

 

V průběhu uzavření školy pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci pomáhali při úklidu okolí školy (byla vyčištěna fasá-
da u mateřské školy a obecní knihovny, natřený plot a vyčištěná asfaltová plocha).  Učitelé důkladné vyčistili ven-

kovní hrací prvky v mateřské škole. Proběhl generální úklid společenského sálu a technického zázemí školy – skladů, 
vyklizení veškerého vybavení cvičné kuchyně.  

Nutná byla hloubková dezinfekce všech prostor školy. Pomohli podnikatelé z řad rodičů Pavel Reisig a Petr Červinka, 
kteří škole věnovali sponzorsky nemalé množství desinfekčních prostředků. Hygienické prostředky také zajistil bez-

platně z Moravskoslezského kraje Pavel Bernatský.  
I přes tuto pomoc byly z provozního rozpočtu školy vynaloženy nemalé finanční prostředky na zakoupení hygienic-

kých potřeb a desinfekce.  

 
Vzhledem k tomu, že byla dlouho uzavřena i mateřská škola a učitelky si mohly vybrat část dovolené, byla prodlou-

žena činnost mateřské školy po celý měsíc červenec. 
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Ad 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, 

učební plán, údaje o volitelných, nepovinných předmětech 
 
Výuka probíhala podle školního vzdělávacího programu „Držím se kořenů života a rostu“.  

 
Učební plán 2019/2020 

 
1. stupeň  

 

Vzdělávací 
oblast 

Vzdělávací 
obor 

Vyučovací 
předmět 

Ročník 
∑ Ob

l. 

Z
 t

o
h

o
 

d
is

p
. 

h
o

d
in

y
 

1. A 2. A 3. A 3. B 4. A 5. A. 
5. B. 

Jazyk a 
jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 
literatura  

Český jazyk  
9 

7+1D 
8 

8+1D 
9 

8+1D 
9 

6+1D 
7 

6+1D 
7 

6+1D 
7 

56 

76 

6 

Cizí jazyk Anglický jazyk 0+1D 
1 

1+1D 
2 

2+1D 
3 

2+1D 
3 

2+1D 
3 

3+1D 
4 

3+1D 
4 

20 7 

Matematika a 
její aplikace  

Matematika a 
její aplikace  

Matematika  
4 

4+1D 
5 

4+1D 
5 

4+1D 
5 

3+1D 
4 

4+1D 
5 

4+1D 
5 

33 33 6 

Informační a 

komunikační 
technologie  

Informační a 

komunikační 
technologie  

Informatika   0+1D 

1 

0+1D 

1 

0+1D 

1 

  

3 3 3 

Člověk a jeho 
svět  

Člověk a jeho 
svět 

Prvouka 2 2 2 2    8 

19 

0 

Přírodověda     0+1D 

1 

 

2 

 

2 
5 1 

Vlastivěda     2 2 2 6 0 

Umění a kultura  Hudební výchova Hudební 

výchova 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
7 

17 

0 

Výtvarná 
výchova 

Výtvarná 
výchova 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

10 0 

Člověk a zdraví  Tělesná výchova Tělesná 
výchova 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

14 14 0 

Člověk a jeho 
svět  

Člověk a svět 
práce 

Pracovní 
činnosti 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

7 7 0 

Celková povinná časová dotace  21 22 25            25 24 26 26 169 23 

 
2. stupeň 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 

Ročník 

∑ 
Ob
l. 

Z
 t

o
h

o
 

D
Č

D
 

6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a 
literatura  

Český jazyk a literatura 4+1D 
5 

3+1D 
4 

4+1D 
5 

4+1D 
5 

19 

37 

4 

Cizí jazyk  Anglický jazyk 3 3 3 3 12 0 

2. cizí jazyk Německý jazyk  2 2 2 6 0 

Matematika a její 
aplikace  

Matematika a její 
aplikace  

Matematika  
5 

4+1 
5 

4+1 
5 

4+1 
5 

20 20 3 

Informační a 
komunikační 

technologie  

Informační a 
komunikační 

technologie  

Informatika 0+1D 
1 

  
1 

 
2 2 1 

 

Člověk a společnost 

Dějepis  Dějepis  

2 

1 + 1D 

2 

 

1 

 

2 
7 

11 

1 

Výchova k 
občanství 

Výchova k občanství 0+1D 
1 

0+1D 
1 

0+1D 
1 

0+1D 
1 

4 4 

Člověk a příroda  Fyzika Fyzika 1+1D 
2 

1+1D 
2 

 
2 

 
2 

8 

26 

2 

Chemie Chemie   2 2 4 0 

Přírodopis Přírodopis  
2 

1+1D 
2 

 
1 

 
1 

6 1 

Zeměpis Zeměpis 1+1D 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

8 1 

Umění a kultura  Hudební výchova Hudební výchova  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

4 

10 

0 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova  
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
6 

0 

Člověk a zdraví  Tělesná výchova Tělesná výchova  

2 

 

2 

 

2 

 

2 
8 

10 

0 

Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví    

1 

 

1 
2 0 

Člověk a svět práce   Pracovní činnosti  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

4 4 0 

Volitelné předměty  Konverzace v angl. 
jazyce 

 0+1D 
1 

  
1 1 1 

  Technické kreslení    1 1 1 0 

Celková povinná časová dotace  29 30 31 32 122 18 
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Nepovinné předměty  

 

     

Nepovinný předmět 1. st. 2. st. 1. ročník Poznámka 

Náboženství 3 hodiny - -  

 

 Nabídka volitelných předmětů je aktualizována podle zájmu žáků, personálních, materiálních a finančních 

možností školy. Přehled vyučovaných volitelných předmětů je součástí učebního plánu pro příslušný školní 
rok.   

 
 Poznámky k učebnímu plánu : 

 Všechny ročníky jsou vyučovány podle ŠVP „ Držím se kořenů života a rostu“ 

 Využití disponibilních časových dotací je uvedeno v časovém rozvržení učiva 

 + (disponibilní hodina) „Škola využívá disponibilní časovou dotaci k realizaci takových vzdělávacích ob-

sahů, které podporují specifická nadání a zájmy žáků a pozitivně motivují žáky k učení. V případě žáků 

s přiznanými podpůrnými opatřeními je možné využít disponibilní časovou dotaci v ŠVP k zařazení 
předmětů speciálně pedagogické péče. Ředitel školy použije disponibilní časovou dotaci také k realizaci 

předmětů speciálně pedagogické péče, jsou-li tato podpůrná opatření žákovi doporučena školským po-
radenským zařízením a zákonný zástupce žáka souhlasil s jejich poskytováním“. 

 Nepovinné předměty nemohou být z důvodu změny financování regionálního školství zavedeny. 

 

 
Ad 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 
Ve školním roce 2019/2020 pracovali ve škole tito pedagogičtí pracovníci (v souladu s GDPR uvedena 
osobní čísla a používané zkratky): 

Č. osobní číslo vzdělání aprobace 
třídnictví 
úvazek 

poznámka 

1 47121 Lé vysokoškolské 1. stupeň ZŠ úvazek 1,00  

2 42953 MK vysokoškolské 2. stupeň - Z, Ov úvazek 1,00  

3 92199 Zda vysokoškolské 1 stupeň -ZŠ 2. A  

4 39016 Koc vysokoškolské 1. stupeň - ZŠ 3. A  

5 96845 RK vysokoškolské 1. stupeň - ZŠ 3. B  

6 90317 Vět vysokoškolské 1. stupeň - ZŠ 4. A  

7 78452 St vysokoškolské 1. stupeň - ZŠ 1. A  

8 78530 Schw vysokoškolské 2. stupeň – Z,  Ov 5. B  

9 25333 Ha vysokoškolské 2. stupeň – M, Př 5. A  

10 12066 Da vysokoškolské 2. stupeň – český jazyk, 
žurnalistika 

7. A  

11 61319 Ps vysokoškolské matematika 8. A  

12 59921 Fil vysokoškolské 2. stupeň – Z, Tv 9. A  

13 32650 Ja vysokoškolské 2. stupeň – M, Ov 6. A  

14 32655 Jš vysokoškolské 2. stupeň - Tv, Ov,  úvazek 1,00  

15 78356 Str vysokoškolské 2. stupeň – Rj, Hv úvazek 0,32  

16 91055 Vlč vysokoškolské 2. stupeň – M, Aj úvazek 0,27  

17 69720 Rim středoškolské vychovatelka ŠD 
vedoucí vychovatelka 

úvazek 1,00 
 

 

18 32011 Jan vysokoškolské tělesná výchova 

vychovatelka ŠD 

úvazek 1,00  

19 32700 Jed vysokoškolské náboženství úvazek 0,14  

20 32660 Jat středoškolské asistent pedagoga úvazek 1,00  

21 32311 JR středoškolské asistent pedagoga úvazek 0,50  

   vychovatelka ŠD úvazek 0,48  

22 89211 Vac vysokoškolské asistent pedagoga úvazek 0,50  

   asistent ŠD a ŠK úvazek 0,50  

23 63010 Pra středoškolské asistent pedagoga úvazek 1,00  

24 78666 Seh středoškolské vychovatelka ŠD úvazek 0,48  

   asistent pedagoga úvazek 0,50  

25 27555 Hru středoškolské vychovatelka ŠD úvazek 1,00  
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Kroužky školního klubu vedli vedoucí na DPP – hrazeno z NIV a provozních prostředků (technické kroužky). 

 
K 1. 9. 2019 pracovali ve škole tito správní zaměstnanci: 

 
č. osobní číslo pracovní zařazení úvazky 

1 79520 Ora školník, topič 1,00 NIV 

2 62101 Pot ekonomka, účetní 1,00 NIV + 0,30 jídelna 

3 96899 Žíd uklízečka ZŠ 1,00 NIV  

4 78222 Sedl uklízečka MŠ 1,00 NIV  

5 47088 Lan uklízečka ŠJ 1,00 NIV 

6 4898 Buj uklízečka ZŠ 1,00 NIV  

7 3501 Adam uklízečka ZŠ 1,00 NIV 

8 5011Bru vedoucí školní jídelny  1,00 NIV  

9 15559 Ďur vedoucí kuchařka 1,00 NIV 

10 50450 Odl kuchařka 1,00 NIV 

11 78365 Soch kuchařka 1,00 NIV  

12 85000 Tom pomocná kuchařka 0,29 NIV 

13 4710 Běl pomocná kuchařka 0,28 NIV 

14 13081 Dom správce PC sítí 0,50 NIV 

15 42900 Kř sekretář 0,50 NIV 

16 39013 Kol knihovnice DPP, DPČ - provozní 

 

NIV – neinvestiční výdaje (státní prostředky), provozní – zřizovatel 

 
 

Ad 4. Výsledky přijímacího řízení a zápisu do prvního ročníku 
 

Umístění žáků do vyšších typů škol ve školním roce 2019/2020: 
 

č. typ školy počet žáků poznámka 

1 Gymnázia 2 z devátého ročníku 

2 Gymnázia víceletá 5 z pátého ročníku 

3 Gymnázia víceletá 1 ze sedmého ročníku 

4 SŠ, SOŠ * 15 z devátého ročníku 

 

*  z toho 10 žáků na maturitní obor a 5 žáků na odborná učiliště. 
 

 Gymnázia – 2 žáci (maturita) 

 Technické obory – 2 žáci (maturita) 

 Umělecké obory – 1 žák (maturita) 

 Zdravotnictví – 2 žáci (maturita) 

 Služby – 3 žáci (maturita) 

Údaje o zápisu do prvního ročníku pro šk.r.2020/2021 : 

 

 Zápis se konal v době uzavření školy ve dnech 1.4 – 30. 4. 2020.  
 Žádost o přijetí mohla být podána e-mailem, přes datovou schránku nebo zaslána poštou.  

 Ředitelka průběžně vydávala a elektronicky zasílala Rozhodnutí o přijetí žáka do 1. ročníku. 

 Pokud rodiče žádali o odklad školní docházky, ředitelka školy rozhodla na základě doporučení školského po-

radenského zařízení a odborného lékaře. 

 
počet žáků, kteří se dostavili k zápisu počet zapsaných žáků odklad školní docházky 

37 33 4 

 
Od 1. 9. 2020 nastoupilo do 1. ročníku všech 33 žáků. Z důvodu vyššího počtu žáků musely být, v souladu se škol-

ským zákonem, zřízeny dvě první třídy.   
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Ad 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ročníku 

 
 

Výsledky vzdělávání žáků za 1. pololetí: 
 

klasifikace (základní údaje) 

sledovaný údaj organizační část výsledek 

průměr školy všichni žáci 1,37 

nejlepší průměr 1.A 1,00 

nejhorší průměr 9.A 1,67 

zameškané hodiny všichni žáci 7116 

zameškané hodiny průměr jeden žák 32,94 

neomluvené hodiny všichni žáci 6 

nejmenší počet zameškaných hodin na žáka 2.A 10,38 

největší počet zameškaných hodin na žáka 9.A 57,20 

 

 
 výsledky klasifikace a chování 

 1.A 2.A 3.A 3.B 4.A 5.A 5.B 6.A 7.A 8.A 9.A celkem 

             

počet žáků ve třídě 27 24 17 23 20 19 18 16 21 14 15 214 

z toho samé jedničky 27 15 7 9 1 5 3 1 2 0 1 71 

z toho vyznamenání 27 18 14 21 13 12 9 8 11 9 5 147 

z toho dostateční 0 0 0 0 1 1 1 3 5 2 5 18 

z toho nedostateční 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

z toho v zahraničí 0 5 0 0 1 1 0 1 0 0 0 8 

             

průměr třídy 1,00 1,08 1,21 1,19 1,42 1,33 1,48 1,62 1,61 1,46 1,67 1,37 

             

pochvala tř. učitele 0 19 17 4 0 0 0 0 0 0 7 47 

napomenutí tř. učitele 0 2 3 9 0 6 0 5 2 0 3 30 

důtka třídního učitele 0 1 1 2 0 1 0 4 3 0 0 12 

pochvala ředitele školy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

důtka ředitele školy 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 4 

snížený stupeň z chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

 
Výsledky vzdělávání žáků za 2. pololetí: 

 
klasifikace (základní údaje) 

sledovaný údaj organizační část výsledek 

průměr školy všichni žáci 1,29 

nejlepší průměr 1.A 1,00 

nejhorší průměr 9.A 1,63 

zameškané hodiny  všichni žáci 2457 

zameškané hodiny průměr jeden žák 11,59 

neomluvené hodiny všichni žáci 12 

nejmenší počet zameškaných hodin na žáka 2.A 2,58 

největší počet zameškaných hodin na žáka 7.A 23,33 

 
 výsledky klasifikace a chování 

 1.A 2.A 3.A 3.B 4.A 5.A 5.B 6.A 7.A 8.A 9.A Celk 

             

počet žáků ve třídě 27 24 17 22 19 19 18 16 21 14 15 212 

z toho samé jedničky 27 15 8 10 5 7 4 2 4 0 3 85 

z toho vyznamenání 27 19 16 22 14 13 14 10 11 9 8 163 

z toho dostateční 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 5 12 

z toho nedostateční 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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z toho v zahraničí 0 5 0 0 1 1 0 1 0 0 0 8 

             

průměr třídy 1,00 1,05 1,15 1,15 1,24 1,28 1,36 1,52 1,47 1,38 1,63 1,29 

             

pochvala tř. učitele 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 

napomenutí tř. učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

důtka třídního učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

pochvala ředitele školy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

důtka ředitele školy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

snížený stupeň z chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Národní testování žáků 9. ročníku 2019/2020 
 

Testování proběhlo v listopadu 2019 v rámci projektu Národního testování od společnosti SCIO, do kterého se zapo-
jilo téměř 19 000 škol z celé ČR. Patnáct našich žáků mělo k dispozici on-line testy z českého jazyka, matematiky a 

obecných studijních předpokladů. 
 

Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu obecně studijních předpokladů jsme zjistili, že na naší 

škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně a výsledky žáků v testech odpovídají úrovni 
jejich studijních předpokladů. 

 
Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu obecně studijních předpokladů jsme zjistili, že na naší 

škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně a výsledky žáků v testech rovněž odpovídají úrovni 
jejich studijních předpokladů. 

 
Testování žáků pátého ročníku bylo z důvodu mimořádného opatření MZ ČR přeloženo na podzim. 

 

 
Ad 6. Prevence negativních projevů chování 

 
Chod školního roku 2019/2020 byl založen na úzké spolupráci mezi vedením školy, školním metodikem prevence, 

výchovným poradcem, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy.   
 

Vynikající je rovněž spolupráce se Sdružením rodičů, se kterými jsme pro žáky a rodiče připravili během roku 
několik zajímavých akcí. Za všechny jmenujme alespoň Rozsvícení vánočního stromu nebo Mejdan za školou. Úplný 

přehled všech sportovních a kulturních akcí je možné najít ve výroční zprávě školy. 

 
Vztahy v rámci pedagogického sboru jsou na dobré úrovni. Zdravý tým pedagogů přispívá k pozitivnímu psychosoci-

álnímu klimatu ve škole.  
 

Všechny třídy si na začátku školního roku ve spolupráci s třídními učiteli vytvořily svá vlastní pravidla ohledně vzá-
jemných vztahů a třídní učitelé zpracovali sociometrii třídy. Rovněž se nám osvědčily třídnické hodiny, ve kterých 

třídní učitelé řešili s žáky jejich problémy.     
      

Školní klub pod sebou ve školním roce 2019/2020 sdružoval celkem 9 zájmových útvarů: Florbal, Mladého techni-

ka, Modeláře - Mechatroniku, Keramiku, Snaggolf, Angličtinu s Cambridge, Vaření a stolování, Šikovné ruce a Pěvec-
ký sbor. 

      
V rámci prevence dopravy navštívili v říjnu žáci 4. a 5. ročníku dopravní hřiště v Příboře. Ve stejném měsíci se všich-

ni žáci školy zúčastnili preventivního programu S hudbou proti drogám. Na začátku druhého pololetí jsme opět oslo-
vili pracovníky Centra primární prevence v Ostravě, aby pak v červnu s žáky druhého stupně probrali některá důleži-

tá témata (šikana, kyberšikana, drogy a bezpečné sexuální chování). Vzhledem k mimořádnému opatření MZ ČR se 

akce neuskutečnila. Ještě před tímto opatřením se Sdružení rodičů podařilo zajistit setkání s PhDr. Janem Svobodou, 
který si pro rodiče připravil seminář na téma Láska v rodině.      

      
První stupeň si připomenul problematiku návykových látek v hodinách prvouky v kapitolách o těle a ochraně člověka 
před škodlivými vlivy a také v hodinách přírodopisu v kapitolách o lidských orgánech a zdravém životním stylu. Sou-
částí učebních osnov předmětu Prvouka je také dopravní výchova. Ve výchově ke zdraví žáci osmého a devátého 

ročníku diskutovali na téma „Prevence zneužívání návykových látek“. V chemii se devátý ročník zabýval kapitolou 
„Látky životu nebezpečné“ a „Deriváty uhlovodíků“, kde se diskutovalo o vlivu drog a alkoholu na organismus člově-

ka. Osmá třída v hodinách přírodopisu přemýšlela o vlivu návykových látek na nervovou soustavu člověka a také se 
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touto problematikou zabývala v kapitole „Hygiena duševní činnosti“, sedmáci pak v kapitole „Rostliny“.  V hodinách 

výchov k občanství bylo toto téma připomenuto v kapitolách „Globální společenské problémy, Využití volného času, 
Životospráva, Hledání smyslu života“. Navíc v hodinách VkZ a VkO byly využívány filmy týkající se dané problemati-

ky. V informatice jsou žáci seznamováni s chováním na internetu a upozorněni na možná nebezpečí.  
      

Od roku 1998 je na naší škole zřízena schránka důvěry, do které se žáci svěřují s nejrůznějšími problémy. Od roku 

2015 tak mohou učinit i v systému i-škola nebo v rámci schůzky školního parlamentu, který se pod vedením výchov-
ného poradce schází jednou za měsíc. 

      
Nové informace v dané oblasti přináší i časopis Prevence, jehož jsme předplatitelem. Webové stránky školy obsahují 

sekci prevence, kde může veřejnost najít strategii školy v oblasti prevence, minimální preventivní program a také 
program proti šikanování, který je od školního roku 2008/2009 součástí minimálního preventivního program. 

      
Ve školním roce 2019/2020 jsme u jednoho žáka řešili opakované závažné přestupky proti školnímu řádu.  
 

 

Ad 7. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení, další vzdělávání pedago-

gických pracovníků 
 
 

DVPP     2019/2020 
termín název akce účastník 

   

28.-30.8. Těloolomouc Jš, RK, Fil, Jan 

10.-11.9. Návštěva Science centra Fil 

18.9. Metodická poradna Lé 

14.10. Pedagog, výchovný poradce a kariérové poradenství Da, Fil, Ja, Jš, Lé, Ps 

14.10. Polytechnické vzdělávání ve školních projektech Vě, St, Schw, Rim, RK, Koc, 

Jan, Ha 

15.10. Strategie řízení a plánování ve školách - Kultura školy podporující 
maximální rozvoj každého žáka 

Lé, MK 

18.10. Metodická poradna Lé 

23.10. Workshop spisovatelů dětské literatury Lé 

12.11. Místní krajská konference projektu SRP MK 

21.11. Strategie řízení a plánování ve školách - Vedení a řízení změny Lé, MK 

5.12. Biodiverzita a její management Fil, Ps 

10.12. Jak na globální témata ve výuce českého jazyka, občanské výcho-
vy a matematiky 

Fil 

13.12. Metodická poradna Lé 

16.12. Strategie řízení a plánování ve školách - Metody analýzy potřeb 

školy 

Lé, MK 

14.1. Strategie řízení a plánování ve školách - Tvorba strategického 

plánu školy 

Lé, MK 

20.1. Konzultace pro příjemce k výzvám 02_18_063 a 02_18_064 Ša-
blony II – Rozvoj komunitní školy Hukvaldy 

Lé 

21.1. Změny právních předpisů ve školství Lé 

29.1. Management EV ve školách a jeho přínos k posílení image školy Ps 

4.2. Strategie řízení a plánování ve školách - Implementace procesů 

SRP ve školách 

Lé, MK 

17.2. Metodický klub jazyků – MAP II Lé 

9.3. Židé, dějiny a kultura Fil 

12.3. Odměňování pracovníků školství v roce 2020 Lé 

19.3. Hodnocení práce pedagogů Lé 

24.4. Strategie řízení a plánování ve školách - Hodnocení práce pedago-

gů (webinář) 

Lé, MK 

27.4. Strategie řízení a plánování ve školách - Tvorba plánu profesního 
rozvoje pedagogů (webinář) 

Lé, MK 

4.5. Strategie řízení a plánování ve školách - Evaluace pokroku školy 

(webinář) 

Lé, MK 
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12.5. Financování škol v roce 2020 (webinář) Lé 

14.5. Šablony II v krizi (webinář) Lé 

19.5. Hodnocení nejen na dálku (webinář) Lé, MK 

21.5.  Možné změny v Šablonách II (webinář) Lé 

26.5. Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků Lé 

3.6. Šablony II – mateřská škola (webinář) Lé 

11.6. Konzultace pro žadatele k výzvám Šablony III (webinář) Lé 

16.6.  Workshop k prezenčnímu vzdělávacímu programu Strategie řízení 
a plánování (webinář) 

Lé, MK 

20.6.  Myofasciální trigger pointy RK, Fil, Jš, Ps 

3.- 6.7. Sfumato – Splývavé čtení Vě 

18.- 21.8. Školní systemické konstelace Fil 

 
 

Ad 8. Přehled školních a mimoškolních akcí, účast v soutěžích 

 
 Akce školy 2019/2020 (mimo soutěže) 

 
datum název akce 

  

10.9. Setkání s rodiči ve společenském sále školy 

15.9. - 22.9. Zahraniční jazykově vzdělávací zájezd do Londýna 

23.9. BESIP – dopravní hřiště Příbor – 4. ročník 

26.9. Divadelní představení pro MŠ  

27.9. Projektový den – Odznak všestrannosti 

3.10. Ilustrátor dětských knih Adolf Dudek – dvě představení pro žáky 1. stupně 

15.10. BESIP – dopravní hřiště Příbor (5.B) 

16.10. Mločí studánka (5.A) 

18.10. Noc ve škole (pro žáky 1. stupně) 

22.10. BESIP – dopravní hřiště Příbor (5.A) 

23.10. Divadelní představení pro MŠ 

24.10. Trh škol pro žáky 9. ročníku 

24.10. Lampiónový průvod 

11.11. Projektový den – První pomoc (6. – 9. ročník) 

16.11. Vánoční jarmark 

23.11. Vítání občánků 

26.11. Bankéř do škol – finanční gramotnost (5. – 9. ročník) 

29.11. Rozsvícení vánočního stromu 

5.12. Mikulášská besídka MŠ 

13.12. Divadelní představení pro MŠ  

6.1. – 10.1. Lyžařský výcvik 

7.1. Divadelní představení v Divadle loutek v Ostravě (9. ročník) 

23.1. Divadelní představení pro MŠ  

25.1.  Karneval MŠ 

3.2. – 7.2. Lyžování se Sluníčkem 

9.2. - 14.2. Projekt Edison 

15.2. Karnevalový rej 

17.2. Beseda s PhDr. Janem Svobodou 

20.2. Divadelní představení pro MŠ + 1. a 2. ročník ZŠ  

6.3. Divadelní představení v Divadle loutek Ostrava (2. ročník) 

10.3. Divadelní představení pro MŠ  

11.3. Divadelní představení pro ZŠ – Pernštejni – Leonardo da Vinchi 

Opakované 
akce: 

Lekce plavání – Fryčovice (1. – 4. ročník), Pohovory s rodiči a žáky 
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Soutěže s účastí školy 2019/2020 

 
název soutěže a místo konání počet soutěžících umístění 

   

Září   

Přespolní běh II. stupeň – okrskové kolo Fryčovice 13 3 x 3. místo 

Přespolní běh I. stupeň – okrskové kolo Fryčovice 20 2 x 1. místo 

Říjen   

Okresní kolo v přespolním běhu I. stupeň Jablunkov 2 2. a 5. místo 

Výtvarná soutěž MS kraje 59 3 ocenění 

Přírodovědný klokan 8., 9. ročník – školní kolo, Hukvaldy 29 - 

Korchem – korespondenční chemická soutěž, OU Ostrava 14 7. a 9. místo 

Logická olympiáda – školní kolo, Hukvaldy 15 - 

Listopad   

Soutěž mladých zoologů – ZOO Ostrava 21 9. místo 

Halová kopaná 8., 9. roč. – Stará Ves – okrskové kolo  8 3. místo 

Halová kopaná 6., 7. roč. – Stará Ves – okrskové kolo  10 3. místo  

Olympiáda v ČJ – školní kolo, Hukvaldy 15 - 

Prosinec   

Florbal 6., 7. chlapci – Brušperk - okrskové kolo  9 3. místo 

Florbal 8., 9. chlapci – Brušperk - okrskové kolo 8 4. místo 

Florbal 8., 9. děvčata – Brušperk - okrskové kolo 12 2. místo 

Leden   

Turnaj v piškvorkách - školní kolo, Hukvaldy 65 - 

Matematická olympiáda – školní kolo, 5. a 9. třída 18 - 

Olympiáda v ČJ – okresní kolo – Frýdlant n.O. 1 16. 

Recitační soutěž – 1. stupeň 33 - 

Únor   

Pythagoriáda – školní kolo, 5. – 8. třída 63 - 

 
 
 

Ad 9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

Ve školním roce 2019/2020 nebyla provedena kontrola České školní inspekce. 
 

 
 

Ad 10. Základní údaje o hospodaření školy 2019- rozbor hospodaření 
 

Základní ekonomické údaje o hospodaření školy 

     

Zpráva o hospodaření 2019 - rozbor hospodaření v číslech 

     

Počet žáků MŠ  81    

Počet žáků ZŠ  214    

Celkem 295    

     

Struktura příjmů a výdajů Kč příjmy  výdaje zůstatek 

     

A. Příjmy a výdaje z rozpočtu kraje 

     

Mzdy + ONIV (ÚZ 33353)   19 549 559,00 19 549 559,00 0,00 

Finanční zajištění překrývání v MŠ (ÚZ 33074) 279 496,00 277 761,00 1 735,00 

Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů (ÚZ 
33076) 

191 670,00 191 531,00 139,00 
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Podpora financování při zavádění změn (ÚZ 33077) 61 881,00 61 881,00 0,00 

        0,00 

celkem A   20 082 606,00 20 080 732,00 1 874,00 

     

B. Příjmy a výdaje - zřizovatel 

     

neinvestiční   3 510 000,00 3 582 148,40 -72 148,40 

čerpání invest. fondů (financování DDHM) 100 731,00 100 731,00 0,00 

        0,00 

celkem B   3 610 731,00 3 682 879,40 -72 148,40 

     

C. Příjmy a výdaje - vedlejší činnost 

     

nájmy - tělocvična   104 775,00 94 764,00 10 011,00 

nájmy - sál   72 073,69 104 306,30 -32 232,61 

knihovna   9 579,00 4 000,00 5 579,00 

cizí strávnící, pronájem kuchyně, hostinská činnost 806 421,77 785 276,17 21 145,60 

        0,00 

     

celkem C   992 849,46 988 346,47 4 502,99 

     

D. Příjmy a výdaje - ostatní z hlavní činností 

     

MŠ+ŠK+ŠD - příspěvky   393 650,00 359 186,50 34 463,50 

ostatní   32 071,95 27 697,00 4 374,95 

stravování   1 356 071,26 1 321 312,51 34 758,75 

     

celkem D   1 781 793,21 1 708 196,01 73 597,20 

     

celkem A až D   26 467 979,67 26 460 153,88 5 951,79 

     

     

E. Příjmy a výdaje - dary     

     

IMFSOFT, s.r.o.  5 000,00   5 000,00  

WOMEN FOR WOMEN - obědy pro děti 48 293,00 47 455,00 838,00  

Sdružení rodičů   32 000,00   32 000,00  

Ing.Stanislav Čajánek - nefinanční dar pro ŠK mo-

delář 

12 844,40 12 844,40 0  

Tereza Bartulcová - jarmark 2018   6 000,00   

     

celkem E 99 817,00  66 299,40  

    

F. Projekty    

   

Šablony II  - celková výše 1.696.415,00 Kč   

 v roce 2018 čerpáno 664.666,88 Kč   

 v roce 2019 čerpáno   636 400,96  

     

Celkem projekty   636 400,96  
 



 

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace 

IZO: 600133885 

 
 

 17 

 

G. Využití dotace Sdružení rodičů 
 

 

H. Cvičná kuchyň – struktura výdajů nad rámec dotace 
 

  

sklad 30 569,00 

nákup 1. 33 029,00 

nákup 2. 30 078,20 

celkem 93 676,20 

 

 
zdroje financování 

11 (dar z jarmarku) 22 (rodičovské) 11 (dar SRPŠ) Celkem 

18 784,00  11 785,00 30 569,00 

33 029,00   33 029,00 

28 109,00 1 969,20  30 078,20 

79 922,00 1 969,20 11 785,00 93 676,20 

 

 
 

Ad 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

1. Strategické řízení a plánování ve školách a v územích 

Individuální projekt systémový Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (registrační číslo 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283), pro který se dále používá zkratka SRP, pomáhá v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) řešit jeden z klíčových problémů českého vzdělávacího systému, kterým je 
nízká míra využívání strategického řízení a plánování a pedagogického vedení ze strany ředitelů škol. 

 
Snahou projektu SRP proto bude ve spolupráci se školami, zřizovateli a dalšími aktéry vzdělávací politiky v územích 

obcí s rozšířenou působností postavit základy pro vznik jednotných postupů pro strategické řízení 

a plánování ve školách. Současně budou koordinovány strategické vize škol s potřebami a prioritami v územích. 
 

Ředitelka školy a zástupce ředitelky školy se ve školním roce 2019/2020 zúčastnili školení v těchto oblastech: 
 

 Kultura školy podporující maximální rozvoj každého žáka. 

 Vedení a řízení změny ve školách. 

 Metody analýzy potřeb školy. 

termín název a místo konání exkurze třída / počet žáků odhad ceny skutečná cena 

     

13.3. Výukový program Chotěbuz 5.A / 6.A / 36 žáků 4620,- 4620,- 

25.4. Dopravní hřiště Příbor 5.A / 18 žáků 2100,- 1943,- 

29.5. Dopravní hřiště Příbor 4.B / 19 žáků 2100,- 1971,- 

30.5. Dopravní hřiště Příbor 4.A / 19 žáků 2100,- 2081,- 

3.- 6.2019 Výuka AJ s rodilou mluvčí 5.- 9. ročník / 80 žáků 48000,- 48000,- 

28.5.2019 Mobilní planetárium 1.- 3. Ročník / 77 žáků 4570,- 4571,- 

9.–10.2019 Sociopatologické jevy – prevence  6000,- 8865,-  

18.5. Mejdan za školou  25000,- 25000,- 

 Celkem  95 000,- 97 051,- 
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 Tvorba strategického plánu rozvoje školy. 

 Implementace procesů SRP ve školách. 

 Hodnocení práce pedagogů. 

 Tvorba plánu profesního rozvoje pedagogů. 

 Evaluace pokroku. 

V průběhu roku proběhlo několik schůzek vedení školy s krajským koordinátorem. Pedagogičtí pracovníci provedli 
SWOT analýzu, aby společně s vedením školy určili silné a slabé stránky školy.  

 

V červnu 2020 pak členové vedení základní školy a mateřské školy vypracovali Strategický plán rozvoje školy a Akční 
plán pro základní školu i mateřskou školu. 

 
Ve školním roce 2020/2021 se bude vedení školy scházet minimálně 2x měsíčně s krajským koordinátorem projektu 

a řešit, spolu s pracovními skupinami, plnění akčního plánu.  

 
 

 

2.  Projekt Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, který je plně hrazen z prostředků Evropské 
Unie a Ministerstva školství – Šablony II 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

Koordinátor projektu: Mgr. Alena Lévová 

  

Číslo výzvy: 02_18_063 Šablony II (výzva pro méně rozvinuté regiony) 

Registrační číslo: CZ. 02. 3. X/0.0/0.0/18_063/0008813 

Název projektu: Rozvoj komunitní školy Hukvaldy 

  

Celková finanční částka: 1 696 415 Kč 

základní škola: 771 174 Kč 

mateřská škola: 484 956 Kč 

Školní družina a školní klub: 440 285 Kč 

  

Zahájení realizace: 01.09.2018 

Ukončení realizace: 30.08.2020 

  

  

Do projektu jsou zapojeni všichni učitelé základní i mateřské školy a vychovatelky školní družiny i školního klubu. 

Projekt je opět dvouletý. Část aktivit byla realizována ve školním roce 2018/2019 a část bude realizovaná ve školním 

roce 2019/2020. 
 
Mateřská škola: 
 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 Společné vzdělávání - inkluze 
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 Polytechnické vzdělávání 

 Vzdělávání v oblasti ICT 

 Osobnostně sociální rozvoj 

 Chůva – personální podpora MŠ 

Základní škola: 
 

 Další vzdělávaní pedagogických pracovníků ZŠ – polytechnické vzdělávání 

 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi  

 Další vzdělávaní pedagogických pracovníků ZŠ – ICT 

 Další vzdělávaní pedagogických pracovníků ZŠ – kariérové vzdělávání 

 Čtenářský klub pro žáky ZŠ (v odpoledních hodinách) 

 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ (v odpoledních hodinách) 

 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (v odpoledních hodinách) 

 Využití ICT ve vzdělávání – (zakoupení tabletů) 

 Projektový den mimo školu 

Školní družina školní klub: 
 

 Další vzdělávaní pedagogických pracovníků ŠD – polytechnické vzdělávání 

 Další vzdělávaní pedagogických pracovníků ŠD – ICT 

 Další vzdělávaní pedagogických pracovníků ŠD – inkluze 

 Využití ICT ve vzdělávání – (zakoupení tabletů) 

 Personální podpora ŠD, ŠK – školní asistent 

 Klub zábavné logiky a deskových her 

 Projektový den ve škole 

 Projektový den mimo školu 

 

 

3. Projekt Edison 

 

 
 

  

Koordinátoři: Mgr. Martin Křenek, Mgr. Marcela Jašková a Silvie Jati 

 

 

AIESEC je největší studenty řízená organizace na světě, která přispívá společnosti rozvojem mladých lidí a příleži-
tostmi v mezinárodním prostředí. Existuje od roku 1948 a momentálně se nachází ve 126 zemích a teritoriích. V 

České Republice AISEC realizuje svou činnost na 10 univerzitách. 
 

Projekt EDISON je unikátní projekt pro české mateřské, základní či střední školy. Poskytuje žákům a studentům 
široké spektrum mezinárodních znalostí a srovnání s Českou republikou. Realizace projektu přináší do škol skutečně 
mezinárodní prostředí. 
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V týdnu od 9. 2. do 16. 2. 2020 přijelo do naší školy 7 zahraničních vysokoškolských studentů, kteří byli ubytovaní 

v rodinách žáků i učitelů. Vysokoškolští studenti byli z Číny, Thaiwanu, Indonésie, Ukrajiny a Turecka (budoucí in-
formatici, veterináři, letečtí inženýři a ekonomové).    

 
Od pondělí do pátku ve všech třídách průběžně realizovali představení své země, její kultury a historie. Vše 

v angličtině. Jejich vystoupení se dotýkalo většiny vyučovacích předmětů (zeměpis, dějepis, občanská výchova, 

anglický jazyk, další cizí jazyky, informatika – různé způsoby prezentací atd.). Žáci 8. a 9. ročníku dělali překladatele 
a šlo jim to výborně. Žáci si uvědomovali, jak je důležité umět anglický jazyk. Poznali, že i slečna, která má na hlavě 

hidžáb (burku), je příjemná mladá dáma a nemusí být nutně terorista. Na chodbách zněla angličtina i o přestávkách. 
Žáci se s nimi fotili, ptali se na podrobnosti z jejich života a žádali je o podpis. Projektem žila doslova celá škola. Žáci 

se divili, že i učitelé, kteří anglický jazyk nevyučují, se v angličtině domluví.    
 

Pro zahraniční studenty jsme realizovali prohlídku Marlenky, Zámku ve Frýdku – Místku, Muzea Tatry Kopřivnice, 
Památníku Leoše Janáčka, obory až k hradu včetně Informačního centra Hukvaldy. Velkým zážitkem pro ně bylo 

přijetí panem starostou Luďkem Bujnoškem a paní místostarostkou Ivanou Hrčkovou na Obecním úřadě.  

 
V odpoledních hodinách se jim věnovaly rodiny, u kterých byli ubytovaní (Křenkovi, Lévovi, Niklovi, Kapsiovi, Filkovi 

a Havlovi). Členové rodin, kde byli žáci ubytovaní, studentům vymýšleli program a seznamovali je s historií a okolím 
nejen Hukvald, ale i s nejbližšími městy a památkami.  

 
                                  
 

4. Příměstské tábory v Pobeskydí 

 

 

 
 

  

Koordinátor projektu: Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy – za Hukvaldy  

 MAS POBESKYDÍ 

 

MAS Pobeskydí Třanovice ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Leoše Janáčka Hukvaldy nabídla 
rodičům, kteří pracují, podnikají anebo si práci hledají, bezplatné hlídání dětí v době letních prázdnin na Hukvaldech. 

MAS Pobeskydí získala dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na pořádání příměstských táborů po dobu tří let.  
Pro Hukvaldy se jedná o částku 396 000 Kč na dobu tří let (2018, 2019, 2020). 

 

V červenci 2020 se konaly tábory se zaměřením na hasičské sporty, snaggolfový a výtvarný. 
 
 

5. Podporujeme vzdělávání ve Středoafrické republice 

 

  

Koordinátor projektu: RNDR. Hana Piskořová, Silvie Jati, Mgr. Vanda Filková 

  

Název projektu: Světová škola 

 

 

Rovněž ve školním roce 2019/2020 jsme chtěli obhajovat titul Světová škola, ve kte-
rém se zabýváme tématem chudoby a nerovnosti. Ač nás v březnu roku 2020 zastih-
la karanténa kvůli COVID-19, nevzdali jsme to a zaseli jsme spoustu semínek. 
 
Děti do školy nemohly, přesto jsme my, učitelky, výpěstky na začátku května nabízely 
místním občanům. Zájem byl až nečekaně veliký. 
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Celkový výtěžek činil 6.200,- Kč a byl poslán spo-
lečnosti SIRIRI  na konto, které podporuje vzdělá-
vání ve Středoafrické republice.  
 
Děkujeme všem za dobrovolné příspěvky, těšíme 
se na veškerou spolupráci a držte nám pěsti při 
obhajobě titulu Světová škola v roce 2020/2021. 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Místní akční plán Frýdek - Místek I, II 

 

 
 

  

Vedoucí pracovní skupiny čtenářská 

gramotnost: 

Mgr. Alena Lévová 

  

webové stránky projektu: http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/ 

facebookový profil projektu: https://www.facebook.com/MAP.FM.II/ 

 
Tento projekt (tzv. Místní akční plán Frýdek-Místek I a II) je součástí celostátní akce Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy, která je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie. Na Frýdecko-Místecku jej garantuje MAS Pobes-
kydí, jejími partnery jsou Statutární město Frýdek-Místek a MAS Slezská brána. 

Prostřednictvím projektu se regionální aktéři schází, aby společně plánovali a následně realizovali opatření 
na zlepšení situace ve vzdělávání a výchově a v souvisejících oblastech. Jedná se především o drobné neinvestiční 

akce, neboť je třeba ověřit, jestli sázka na místní aktéry a jejich spolupráci byla z ministerské strany správnou vol-

bou. Projekt například podporuje vzdělávání pedagogů a vzájemnou výměnu jejich zkušeností v oblastech, o které 
mají tito pedagogové zájem, programy vzdělávání a výchovy, které jsou nejen poučné, ale také zábavné a šité na 

míru místním potřebám a zvykům. Realizovány jsou soutěže a přehlídky dětské zájmové činnosti, pořizují se studijní 
materiály a pomůcky atd. Možností je spousta, záleží na fantazii místních organizací a jednotlivců, s čím přijdou. 

Zapojení Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy do projektu Místního akčního plánu 
Frýdek-Místek II 

 
Členové jednotlivých pracovních skupin na svých jednáních, mimo jiné, připravují aktivity spolupráce směřující 

k rozvoji škol ve výchovně vzdělávacím procesu. Jsou to projekty na další vzdělávání učitelů, pod vedením zkuše-
ných lektorů, realizují vzájemná setkávání, kde si učitelé vyměňují zkušenosti a náměty pro svou další práci. Projekty 
jsou také zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí u dětí.  

https://www.facebook.com/MAP.FM.II/
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Naše škola je zapojena do čtyř aktivit spolupráce pracovní skupiny Čtenářská (a jazyková) gramotnost. Členové této 
pracovní skupiny jsou zástupci nejen škol, ale i obecních a městských knihoven, včetně té naší, hukvaldské, která je 
jednou ze součástí školy. 

Učitelé pro ostatní zapojené připravilií akci Setkání s knihou - náměty pro práci s žáky, pracovní listy. Učitelé ke 
každému titulu vypracovali metodiku. Proběhlo a ještě dále proběhne několik setkání, na kterých si zúčastnění 

vzájemně metodiky představí (všechny zúčastněné školy dané tituly obdrží). Učitelé dále vybrali 20 titulů (pět pro 
každou věkovou kategorii; kategorie: 2. - 3.ročník, 4. - 5.ročník, 6. - 7.ročník, 8. - 9.ročník), se kterými pracovali 

žáci zúčastněných škol. Žáci budou knihy číst v rámci dílen čtení a doma, vypracovávat  zápisy do Čtenářských 
deníčků a na závěr aktivity proběhne čtenářská soutěž mezi zúčastněnými školami. 

Vytvořené výstupy - 30 metodik (v tištěné i elektronické podobě, které budou volně využitelné a budou inspirací pro 
další školy) pro práci s knihou, čtenářské záznamy s knihou (základní informace, čtenářské strategie, zajímavosti, 

informace o autorovi, vlastní postřehy a nápady).  

Do naší školní knihovny nám tak přibylo 30 knih se zpracovanými metodikami a pracovními listy k využití pro ostatní 
učitele školy k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků.  

6. 1 Metodický klub jazyků 

Garantem aktivity je Základní škola Fryčovice, Alexandra Filarová, ředitelka. Naše škola je opět zapojena s dalšími 
devíti školami jako partner. 

Cílem aktivity je vytvořit podmínky pro vzájemnou výměnu informací a zkušeností, včetně příkladů dobré praxe, 
mezi učiteli jazyků. Tohoto cíle je postupně dosaženo vytvořením a dalším rozvojem činnosti metodického klubu 

jazyků. Jeho prostřednictvím mohou učitelé řešit pedagogické problémy, domlouvat se na společných aktivitách, 
vzdělávat se, sdílet osvědčené metody a formy práce, zavádět nové poznatky do výuky, vyměňovat si nápady, sdílet 

didaktické materiály, motivovat se atp. 

6. 2. Tematické kufříky pro čtenářskou gramotnost II 

Garantem aktivity je Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, středisko obecní knihovna, Markéta 

Kološová, knihovnice.  

Jedná se o zajímavý nástroj, který do jednoho kompaktního balení sdružuje knihy a další materiál k určitému téma-

tu. V našem případě se jedná o plastikové boxy, v nichž jsou publikace, hry, hračky, náměty k činnostem či meto-
dický list vysvětlující jak lze s kufříkem pracovat. Témata máme zajisté zajímavá: Logopedie, Pohádky, Čtení a psaní, 

Matematika, Pověsti a region, Doprava, Zvířata, Lidské tělo, Voda a vodní svět a Ekologie místní i světová. Hodnota 
každého kufříku se pohybuje kolem 2000 Kč. Kufříky budou představeny všem zainteresovaným pedagogům a ná-

sledně bude uskutečněno několik setkání s dětmi v knihovně, kde budeme kufříky používat a seznamovat se s nimi. 

 

 Ad 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

            

viz rozbor hospodaření v roce 2019 

 
  

 
Ad 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

 
Na škole není zřízena odborová organizace. Škola spolupracuje se zřizovatelem obcí Hukvaldy, s Ministerstvem škol-

ství, s Obcí s rozšířenou působností Frýdek- Místek, Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, Krajským vzděláva-

cím a informačním centrem Frýdek – Místek a Sdružením rodičů. Nadstandartní je spolupráce se Sdružením rodičů, 
kteří se výrazně podílejí na akcích školy a získávání dalších finančních prostředků pro rozvoj školy. Např. také získá-
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ním dotace z obce Hukvaldy ve výši 95 000 Kč na exkurze, které jsou v souladu se ŠVP. Dále s Lesy České republi-

ky, Biskupskými lesy, Místní akční skupinou Pobeskydí Třanovice, Sdružením Tereza, Klubem ekologické výchovy 
Praha, Ostravskou univerzitou, ZUŠ Brušperk, Pedagogicko-psychologickou poradnou Frýdek-Místek, spolkem Janáč-

kovy Hukvaldy z. s., Nadací Leoše Janáčka Brno, Informačním centrem Hukvaldy, Informačním centrem Sedlnice, 
Centrem Nové naděje, Policií ČR, HZS MsK FM. Se složkami v obci – Sbory dobrovolných hasičů Rychaltice, Hukval-

dy, TJ Sokol Hukvaldy, Klub seniorů Hukvaldy, Myslivecké sdružení Hukvaldy a také s místními podnikateli.    

 
Někteří učitelé a žáci jsou v kontaktu se školami zapojenými v Erasmu+ (Polsko, Španělsko, Litva, Turecko, Maďar-

sko).   
 

Prezentace školy na veřejnosti: 
 

 Rozsvěcení vánočního stromu – vystoupení žáků v sále školy  

 Vítání občánků – vystoupení dětí 

 Karnevalový rej  

 Lampiónový průvod 

 Den dětí – Mejdan za školou 

 
 

Ad B. Zpráva o činnosti školní družiny a školního klubu 
 

základní údaje definice 

Název školy: ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace 

Adresa:    Hukvaldy 162, 739 46 HUKVALDY 

IČO: 709 46 906 

DIČO: CZ70946906 

Zřizovatel: Obec Hukvaldy 

Ředitelka školy: Mgr. Alena Lévová 

Zástupce ředitelky školy: PaedDr. Vladimíra Nevludová 

Vedoucí vychovatelka ŠD: Eva Rimlová 

Vychovatelky ŠD:   Mgr. Jitka Janošková, Kateřina Hrušková, Barbara Vaculínová 

telefon: 558 699 238 

e-mail: info@zshukvaldy.cz 

Počet oddělení ŠD: 4 

Provoz: ranní družina od 6,00 do 7,45 hod. a odpolední provoz od 11,40hod. do 
16,00hod 

 
oddělení počet žáků chlapci dívky 

    

1. ŠD 24 12 12 

2. ŠD 26 15 11 

3. ŠD 25 18 7 

4. ŠD 25 14 11 

 

Počty žáků jednotlivých tříd v odděleních ŠD. 
 

třída počet chlapci dívky 1. odd. 2. odd. 3.odd. 4.odd. 

        

1. 26 15 11 0 26 0 0 

2. 18 10 8 18 0 0 0 

3. 28 20 8 6 0 22 0 

4. 15 8 7 0 0 0 15 

5. 13 6 7 0 0 3 10 

 
2019/2020 - školní klub  

 
 počet žáků chlapci dívky 

    

školní klub 48 29 19 

mailto:info@zshukvaldy.cz
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Počty žáků jednotlivých tříd v  ŠK. 

 
třída počet žáků chlapci dívky 

    

1. 1 1 0 

2. 1 0 1 

3. 9 6 3 

4. 4 3 1 

5. 17 8 9 

6. 7 2 5 

7. 4 4 0 

8. 5 5 0 

9. 0 0 0 

 

Akce během školního roku 2019/2020 v rámci všech oddělení. 
 

č. název akce datum 
počet zú-

častněných 
dětí 

1. „U nás ve škole“ -  společná tvorba   

 pravidel v ŠD 

4.9.2019 92 

2. „Dopravní značky“ - bezpečně do školy, pravidla silničního provozu 13.9.2019 91 

3. „Ochrana přírody“ - beseda  3.10.2019 98                    

4. „Drakiáda“ - pouštění draků v okolí školy 15.10.2019 86 

5. „Štafetová běžecká soutěž“ - 

 celodružinová soutěž 

22.10.2019 90 

6. „Podzim“ - příroda se mění, beseda 5.11.2019 89 

7. „Bajky“ - čteme, srovnáváme vlastnosti 
 lidí, zvířat 

27.11.2019 79 

8. „Adventní zvyky a tradice“ - beseda 2.12.2019 81 

9. „Vánoční besídka“ - poslech a zpívání 
 koled 

20.12.2019 82 

10. „Ve zdravém tělě zdravý duch“ - zdravý 

 životní styl, povídání  

14.1.2020 89 

11.  „Týden s kouzelnými slovíčky“ - 
 kamarádské vztahy, pomáháme si 

6.2.2020 81 

12. „Období masopustu“ - zvyky a tradice 17.2.2020 87 

13. „L.Janáček“ - náš rodák, co o něm víme 6.3.2020 88 

 

Akce pro vychovatelky z povodí Ondřejnice 
 

    

    

1. Vánoce přicházejí 13.11.2019 Hukvaldy 

 
Seznam kroužků v roce 2019/2020 v rámci školního klubu. 

 
název kroužku vedoucí 

  

Lašánek Filková V., Kociánová K. 

Florbal Jarošek R. 

Konverzace Aj Vlčková K. 

Modelář - Mechatronika Čajánek S.  

Šikovné ruce – háčkování a pletení Piskořová H., Kociánová K. 

Sbor Křenková R. 

Keramika Stiborková L., Větřilová K. 

Vaření a stolování  Havlová B. 

Snaggolf Jašková M. 
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Závěrečné hodnocení školního roku 2019/2020. 
 

Oddělení ŠD spolu úzce spolupracují, navzájem se doplňují a soutěží spolu i mezi sebou. Děti si mohou užít radost 
ze spolupráce, požitek ze soutěží, zažít úspěch jako jednotlivci i jako skupina. Oddělení ŠD  podporují svým progra-

mem rozvoj sociálních a komunikativních dovedností dětí, kladou důraz na kamarádství a „fér hru“.  
 
 
 

Ad C. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

OBSAH: 
1. Základní údaje o mateřské škole 

 

1.1. Identifikační údaje 
1.2. Údaje o vedení školy 

1.3. Údaje o zřizovateli 

1.4. Údaje o provozu školy 
1.5. Charakteristika školy 

        
2. Přehled oborů vzdělání 

 
3. Rámcový popis personálního zabezpečení  

 
3.1. Rozdělení pracovníku podle věku 

3.2. Rozdělení pracovníku podle vzdělání 

        
4. Údaje o přijímacím řízení 

 
4.1. Zápis k předškolnímu vzdělávání 

4.2. Zápis do základní školy 
 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání 
 

5.1. Školní vzdělávací program 

5.2. Evaluační pohled 
5.3. Přehled kulturních akcí  

5.4. Organizace mateřské školy 
5.5. Přehled akcí konaných pro rodiče, rodiče a děti 

5.6. Spolupráce s rodiči 
5.7. Spolupráce se základní školou 

5.8. Aktivity mateřské školy 

 
6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
7.1. Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

7.2. Nastavení podmínek pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 
10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 
12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 
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13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 

 
14. Závěrečná ustanovení 

 
 

C.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 
C.1.1.   Identifikační údaje školy a vedení školy 
 

základní údaje definice 

název školy: ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace 

adresa:    Hukvaldy 162, 739 46 HUKVALDY 

IČO: 709 46 906 

DIČO: CZ70946906 

Zřizovatel: Obec Hukvaldy 

ředitelka školy: Mgr. Alena Lévová 

zástupce ředitelky školy MŠ: PaedDr. Vladimíra Nevludová 

vedoucí školní kuchyně: Ivana Brucháčková Dis. 

telefon ředitelka školy: 558 699 238 

telefon mateřská škola: 558 699 231, 604 414 889 

e-mail škola: info@zshukvaldy.cz 

e-mail mateřská škola: mshukvaldy@seznam.cz 

webové stránky školy i ŠK: www.zshukvaldy.cz 

  

  

  

 

C.1.3.   Údaje o zřizovateli 
 

základní údaje definice 

  

zřizovatel: Obec Hukvaldy 

adresa : Hukvaldy 3, 739 46 Hukvaldy 

webové stránky: www.hukvaldy.eu 

e-mail: obec@ihukvaldy.cz 

 

 

C.1.4.   Údaje o provozu školy 
 

  

typ školy: mateřská škola s celodenním provozem s běžnými třídami 

počet tříd: 4 třídy 

kapacita MŠ: od 5. Února 2013 81 dětí 

  

 

Mateřská škola zahájila ve školním roce 2019/2020 provoz 2. září 2019. V důsledku Mimořádného opatření Minister-
stva zdravotnictví se mateřská škola dne 12. března uzavřela. Důvodem byl vývoj epidemiologické situace ve výsky-

tu onemocnění COVID-19.  

 
Celkem 23 rodičů požádalo o vystavení žádosti ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření mateřské školy. 

Provoz byl obnovený 25. května 2020. Do mateřské školy se však nevrátily  všechny děti. Někteří rodiče si 
z preventivních důvodů nechali děti doma. Provoz probíhal za dodržování přísných hygienických pravidel. 

 
Úplata za předškolní vzdělávání byla rodičům vracena na účet za všechny dny uzavření mateřské školy. Rodiče, kteří 

si dítě nechali z preventivních důvodu doma, také úplatu neplatili. 
 

Rodičům byl nabídnutý prázdninový provoz během celého měsíce července. Přihlásilo se celkem 34 dětí z celé ma-

teřské školy. Průměrná docházka byla 19,95. 
 

mailto:info@zshukvaldy.cz
mailto:mshukvaldy@seznam.cz
http://www.zshukvaldy.cz/
http://www.hukvaldy.eu/
mailto:obec@ihukvaldy.cz
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C.1.5.   Charakteristika školy 

Mateřská škola má samostatný vchod přes dvorek z příjezdové cesty. Šatny dětí jsou umístěny v přízemí. Tři třídy se 

nachází v prvním patře budovy. Čtvrtá třída, malá tělocvična, sklad, šatna zaměstnanců a kancelář v přízemí.  

I. třída – Motýlci, má k dispozici hernu a pracovnu. Pracovna slouží zároveň jako jídelna pro dopolední a odpolední 
svačinky. Herna jako ložnice. II. Třída – Veverky, používá hernu, propojenou s další místnosti, pracovnou,  která 

také slouží jako jídelna na výdej svačinek. Hernu také využíváme jako ložnici. Obě tyto třídy mají společné  sociální 
zařízení. Část chodby je oddělena na sklad pomůcek pro tělesnou výchovu. V druhé části horní chodby je vytvořen 

koutek pro celodenní pitný režim. V horních prostorách je  také IV. třída – Zajíčci, která má hernu, jídelnu, ložnici a  

sociální zařízení. III. třída - Krtečci, má k dispozici velkou místnost, která je rozdělena na část herny a pracovny. 
Celodenní děti odchází k odpolednímu odpočinku do horních prostor mateřské školy a na odpolední svačinu se opět 

vrací do své třídy . Všechny čtyři třídy přechází na výdej oběda do školní jídelny. Děti mateřské školy využívají také 
tělocvičnu základní školy a „malou tělocvičnu“ umístěnou v přízemí budovy, vybavenou nářadím a náčiním pro děti 

předškolního věku. 

Mateřská škola má svou oplocenou školní zahradu, kde jsou stavby pro děti předškolního věku.  Jsou zde dvě herní 

sestavy pro děti, vahadlová houpačka, skákací krokodýl, pružinové houpadlo, dvě pískoviště, plastová sestava, plas-
tové domečky, fotbalové branky a pergola se stolem a lavičkami. V uvedeném prostoru je také umělý svah, který 

využíváme v zimních měsících k sáňkování a bobování.  Děti také využívají dvorek před mateřskou školou. Dvorek je 
oplocený a je vybaven stavbami pro děti, které jsou umístěny na gumovém povrchu. Domeček s prostornou terasou 

slouží na uložení pomůcek a místo pro klidové hry dětí.. Děti zde mají k dispozici také malé zastřešené pískoviště. 

Ve všech čtyřech třídách byly skupiny dětí heterogenní. Ve dvou třídách převažovaly předškolní dětí s povinnou 

docházkou a byly doplněny dětmi středními.  

Mateřská škola dobře spolupracuje s rodiči a za jejich pomoci připravujeme pro děti několik aktivit během školního 
roku.  

Mateřská škola se nachází uprostřed obce Hukvaldy. Hukvaldy je obec, která má krásnou přírodu , historické památ-
ky i bohaté tradice. Všechno toto bohatství obce se také promítá do vzdělávacího programu mateřské školy. 

 
 

C.2. Přehled oborů vzdělání 
 

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání jako počáteční stupeň veřejného vzdělávání organizovaného a říze-
ného požadavky a pokyny MŠMT. Současná vzdělávací politika v České republice vychází z přesvědčení, že člověk se 

musí vzdělávat po celý život a že by měl mít zájem na svém vzdělání, učení i vědění, které mu umožňuje dokonalejší 

a bohatší interakci se světem. Za důležitý prvopočátek tohoto procesu je považováno předškolní vzdělávání a jako 
takové dnes nachází významnou podporu státu. 

 
Předškolní vzdělávání je institucionálně zajišťováno mateřskými školami. Koncepce předškolního vzdělávání je zalo-

žena na týchž zásadách jako ostatní obory a úrovně vzdělávání a řídí se s nimi společnými cíli: orientuje se k tomu, 
aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své celoživotní 

vzdělávání, umožňující mu se snáze a spolehlivěji uplatnit ve společnosti znalostí. 
 

Koncepce předškolního vzdělávání je založena na týchž zásadách jako ostatní obory a úrovně vzdělávání a řídí se s 

nimi společnými cíli: orientuje se k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a zís-
kávalo tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání, umožňující mu se snáze a spolehlivěji uplatnit ve společnosti 

znalostí. 
 

Mateřská škola se organizačně dělí na třídy. Do tříd je možno zařazovat děti stejného či různého věku a vytvářet 
třídy věkově homogenní či věkově heterogenní. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami je možné zařazovat do 

běžných tříd mateřských škol. 
 

Poskytování předškolního vzdělávání je podle školského zákona veřejnou službou. 
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C.3. Rámcový popis personálního zabezpečení 

Ve školním roce 2019 / 2020 pracovalo v naší mateřské škole 8 pedagogických pracovníků , 2 správní zaměstnanky-

ně, 1 nepedagogický pracovník (chůva). 
 

 
C.3.1.   Rozdělení pracovníků podle věku (stav k 2.září 2019) 

 
počet zam. z toho žen z toho mužů věk 20-30 věk 30-40 věk 40-50 věk 50+ 

       

        11       11      0     1      2      3      5 

 

C.3.2.   Rozdělení pracovníků podle vzdělání (stav k 2.září 2019) 
 

pořadí délka praxe vzdělání kvalifikace úvazek % pracovní zařazení 

1. 37 VŠ ANO        100 zástupkyně ředitelky pro MŠ 

2. 14 SŠ ANO 100 učitelka 

3. 27 SŠ ANO 100 učitelka 

4. 31 VŠ ANO 100 učitelka 

5. 2 VŠ ANO 100 učitelka 

6. 13 SŠ ANO 100 učitelka 

7. 6 SŠ ANO          93 učitelka 

8. 17 VŠ ANO        100 učitelka 

9. 36 SŠ ANO          50 chůva 

10.  OU         100 správní zaměstnankyně 

11.  OU           40 správní zaměstnankyně 

 
C.4. Údaje o přijímacím řízení 
 

C.4.1.   Zápis o předškolním vzdělávání 
 

Zápis do mateřské školy proběhl v týdnu od 11. května do 15. května  2020 v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a na základě opatření Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-15657/2020-1(opatření vzhledem k situaci COVID - 19.  K zápisu přišlo 47 

dětí. Mateřská škola měla ke dni zápisu volných 24 míst. 23 dětí obdrželo rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu 
vzdělávání. Jeden zákonný zástupce podal odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. V průběhu měsíce 

srpna se odhlásily z docházky do mateřské školy čtyři děti. Na jejich místo byly přijaty děti podle pořadí dosažených 
bodů v přijímacím řízení Věkové složení přijatých dětí:  22 dětí tříletých, 3 děti čtyřleté a 3 děti pětileté - předškolní.  

 
Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. 

 

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let až do zahájení povinné školní docházky dítěte,  je 

předškolní vzdělávání povinné.  
 Zákonný zástupce tohoto dítěte je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání, pokud ještě dítě do ma-

teřské školy nedochází 

 Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 

 Přednostně bude dítě přijato ve spádové mateřské škole (děti s trvalým pobytem v obci Hukvaldy). 

 Tato povinnost se vztahuje: 

 na státní občany České republiky, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, 
 na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů, 
 na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, 

 na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany 

 Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro individuální vzdělávání dítěte je povinen toto oznámení oznámit pí-

semně ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (do 31. 5. 2020). 
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PŘEDNOSTNÍ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Právo přednostního přijetí mají  uchazeči  ze spádové oblasti -s místem trvalého pobytu v obci Hukvaldy, kteří do-

sáhli  věku: 

 nárok na přednostní přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání mají od 1. září 2017 děti, které před začátkem 

školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku 

 nárok na přednostní přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání mají od 1. září 2018 děti, které před začátkem 

školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku 
 

PODMÍNKA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

      
Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, 

že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (Zákon č. 258/200 Sb. O 
ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, § 50). 

   
Potvrzení, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nemusí dokládat zákonný zástupce u dětí, pro 

které je předškolní vzdělávání povinné.  
 

 

KRITÉRIA  PRO  PŘIJÍMÁNÍ  DĚTÍ  K PŘEDŠKOLNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvkové organizace stanoví následující krité-
ria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 

v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí počet volných míst pro školní rok 
2020/2021 (s dětmi, které zůstávají v mateřské škole, nesmí být překročena stanovená kapacita mateřské školy): 

 
pořadí kritérium počet bodů 

   

1. Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti -  v obci Hukvaldy * 8 

2. věk dítěte dítě, které dosáhne ke dni nástupu do MŠ (k 1. 9. 2020)  

5 let věku 
20 

 dítě, které dosáhne ke dni nástupu do MŠ (k 1. 9. 2020)  
4 let věku 

15 

 Dítě, které dosáhne ke dni nástupu do MŠ (k 1. 9. 2020)  
3 let věku 

10 

 Dítě, které dosáhne ke dni nástupu do MŠ (k 1. 9. 2020)  
2 let věku - narozené od 1.9. 2017 do 31. 12. 2017 

8 

 Dítě, které dosáhne ke dni nástupu do MŠ (k 1. 9. 2020)  
2 let věku - narozené od 1.1. 2018 

0 

3. Individuální 
situace 

Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami –doložené potvr-
zením odborného pracoviště 

0 - 10 

 Sociální potřebnost dítěte – legitimní, důvodná 
( matka samoživitelka, aj. …) 

0 - 5 

    

 
* V případě dětí cizinců – občané EU pobývající na území ČR s místem pobytu hlášeného na území příslušné obce, 

cizinci ze třetích zemí, kteří pobývají na území ČR na dobu 90 dnů, popř. jiného oprávnění, mají-li hlášeno místo 
pobytu na území obce. 

 
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát 

v úvahu počet získaných bodů. Podle počtu získaných bodů sestaví pořadí dětí a přijme tolik dětí, kolik bude mít 

mateřská škola volných míst. 
 

V případě rovnosti bodů bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu doplňující kritérium – starší dítě má přednost. 
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C.4.2.   Zápis do základní školy 

Zápis do 1. ročníku základní školy proběhl podle opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (opatření 
vzhledem k situaci COVID - 19) během celého měsíce dubna 2020 v elektronické podobě. Zúčastnilo se ho 28 dětí 

z naší mateřské školy.  Rodiče tří děti zvažovali odklad školní docházky o jeden rok.  Rodiče jednoho dítěte žádali o 
předčasné zaškolení. Protože vzhledem k epidemiologické situaci pracovaly pedagogicko - psychologické poradny 

omezeně, proces rozhodování byl zdlouhavý. Nakonec se pro odklad rozhodli pouze rodiče jednoho dítěte. Do zá-
kladní školy k 1. září 2020 odešlo z naší mateřské školy 26 dětí. 

 

C.5. Údaje o výsledcích vzdělávání  

C.5.1.   Školní vzdělávací program 
 

NÁZEV PROGRAMU 

 
Pro školní vzdělávací program jsme zvolili název vztahující se k naší obci – obci Hukvaldy: „POD STARÝM HRADEM“. 

 
„Starý hrad na vršku, dole čistóunka obec. Pod hradem teče horská řeka Ondřejnica. Procházky na starý zámek, 
posezení nahoře je nádherné. A vše ve starém lesu, lípy až 500 let staré. Nechválím, že jsem tu čestným občanem a 
že jsem se tu narodil, ale chválím proto, že čistějšího, zdravějšího a silnějšího vzduchu a za letních dnů žhavějšího 
slunce nikde jinde není. A to nemluvím o přírodě. Pracuji chvílemi a večer si sednu pod lípu a zadívám se do lesů, až 
je noc zahalí. Ticho zalehne pod každý strom. Kohout mne ráno probudí. Zpívá tak zvláštní melodií, které nemohu 
přijít na notu. Kraj krásný, lid tichý, nářečí měkké, jak bys máslo krájel.“  
 
Vyznání k rodné vsi hudebního skladatele Leoše Janáčka. 

 
Všechno s čím chceme děti v programu seznámit má vztah k naší vesnici, její krásné přírodě a k tradicím, které se 

k obci váží. Nad vesnicí se tyčí „Starý hrad“, kde se odehrává spousta tajemství a kouzel, které nám pomohou děti 
motivovat v každodenní práci. 

 
Když jsme se zamýšleli nad zaměřením školního vzdělávacího programu, měli jsme jednoduchou volbu. V programu 

s názvem „Pod starým hradem“ budeme preferovat lásku k přírodě, kulturním tradicím obce a rozvoj komunikace. 

 
PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU 

 
Předškolní věk je tajuplný čas, který je nesmírně důležitý a determinující pro jejich další vývoj a pro celý další život. 

Pro vlastní školní program jsme zvolili název Pod starým hradem. Skrývá v sobě také tajuplnou stránku. Děti mají 
rády motivaci a o starém hradě jde vymýšlet spoustu příběhů. Spojovacím článkem celého programu, všech tema-

tických částí, je vyprávění o jednotlivých částech hradu a jeho obyvatelích. Hrad je opravdu dominantou obce.  
 

Školní vzdělávací program vychází ze hry jako hlavní činnosti předškolního dítěte. Využívá zvídavosti dítěte, potřeby 

poznávání k získávání především prožitků, zkušeností, dovedností, návyků, poznatků a postojů. 
 

Starý hrad děti zavede do světa fantazie a kouzel. Děti poznávají příběhy obyvatel hradu, zvířat z okolní obory. Dítě 
přijde do styku s pojmy spravedlivost, dobro, zlo. Může charakterizovat postavy, navrhovat možná řešení. Starý hrad 

dává možnost i motivaci k pohybovým, výtvarným, hudebním, dramatickým činnostem., experimentům. Na hrad 
mohou přijet různé návštěvy, které umožní dítěti poznat jiné kultury a jejich tradice. Hrad umožňuje srovnávat mi-

nulost a současnost, vytvářet časové představy, poznávat různé materiály, tvary… 
 

Školní vzdělávací program je rozdělen na integrované bloky, které jsou koncipovány měsíčně. V každém období jsou 

vždy stanoveny dílčí cíle a je poskytnuta vzdělávací nabídka ve všech oblastech. Cílem je uspokojování a respekto-
vání každodenních potřeb dítěte. 
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C.5.2.   Evaluační pohled 

 
PODMÍNKY 

 
Ve všech třídách byly doplněny hračky, didaktické pomůcky a výtvarný materiál.   Doplnili jsme jak dětskou tak uči-

telskou knihovnu o nové tituly. 

 
Vzhledem k epidemiologické situaci byly do všech sociálních prostor jednotlivých tříd umístěny  stojany na papírové 

ručníky.  
 

Na zahradu byly zakoupeny branky na fotbal pro malé i velké děti, byly pořízeny nové plastové lavičky.  
   

V naší mateřské škole platí pružný denní řád, který se přizpůsobuje momentální situaci. Dodržujeme každodenní 
pobyt venku. Využíváme krásné přírodní prostředí k procházkám, školní dvorek a školní zahradu k pohybovým aktivi-

tám. V zimě  využíváme umělý svah na školní zahradě. Je respektována individuální potřeba spánku u dětí. 

 
Tradičně dobře pokračuje spolupráce s rodiči.  

 
MISE MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Naše mateřská škola má třídy naplněné pouze do počtu 21 dětí. Vytváří tak pro děti příjemné, klidné prostředí ro-
dinného typu s velkým prostorem pro individuální přístup. Využíváme krásné okolní přírody a bohatých tradic obce. 

Nabízíme dětem i zájmové kroužky, které podporují náš vzdělávací záměr. Hlavní činností podporující samostatnost 
a sebevědomí dítěte je hra. Hrou podporujeme plné a spokojené prožívání, sebejistotu a důvěru ve vlastní schop-

nosti. Učíme se dítě dívat kolem sebe, být otevřené poznání i prožívání, učíme je rozumět všemu, co život přináší, 

učíme děti přijímat změny a přizpůsobovat se jim, učíme je žít mezi ostatními a komunikovat s nimi. Nacházet mezi 
nimi kamarády pro život, hru, učení.  

 
VIZE MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 
Mateřská škola s dostatečnými prostorovými podmínkami a vybavenou přírodní zahradou. Mateřská škola spolupra-

cující s rodiči, obci a základní školou. Mateřská škola jako prostor naplněný příjemným, klidným a rodinným klima-
tem pro všechny účastníky – děti, rodiče i zaměstnance.  Mateřská škola, která realizuje velké množství aktivit v obci 

i mimo obec. Mateřská škola, která má adekvátní vzdělávací nabídku, která umožňuje všestranný rozvoj dítěte, vyu-

žívá prožitkové činnosti a seznamuje dítě s okolím a celou vesnici. Mateřská škola, která pracuje podle svého školní-
ho vzdělávacího programu, který naplňuje a zlepšuje. Mateřská škola, která spolupracuje s rodiči.  

 
STRATEGICKÉ CÍLE 

 
Prostorové podmínky a přibývající počty dětí musíme řešit ve spolupráci se zřizovatelem a jeho možnostmi. Naším 

úkolem je na tento problém upozornit a hledat vhodné prostory pro možné rozšíření kapacity mateřské školy. Vyba-
venost školní zahrady řešíme projektem, který je již v realizaci. 

 

Na základě provedených analýz jsme stanovili strategické cíle na další období rozvoje mateřské školy: 
 

 optimalizovat školní vzdělávací program, lépe rozpracovat pro potřeby dětí, 

 profesní rozvoj pedagogických pracovníků zaměřit na nové požadavky a potřeby školního vzdělávacího pro-

gramu, 
 vytvořit systém využití přírodních podmínek a tradic v obci a okolí pro naplnění požadavků environmentál-

ní  výchovy, 

 připravit nabídku pro rodiče, která jim umožní zapojit se podle svých možností a zájmu do dění mateřské 

školy, 
 

Na základě vypracování strategických cílů jsme si stanovili akční cíle na další školní rok.  
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C.5.3.   Přehled kulturních akcí 

 
datum hodina název agentury název představení poznámka 

26.09.2019 10.30 Maňáskové divadlo-Šternberk  

představení  - 45 Kč 
O Šípkové Růžence 

O Pejskovi a Kočičce 
Zajíc, liška, kohout 

 

23.10.2019 10.30 Divadlo  Beruška 
představení – 40 Kč 

Dědeček hříbeček 
Jak se zvířátka v lese chystají na 

zimu 

 

29.11.2019 09.00 Divadlo - Smíšek 
Ostrava 
představení – 1 800 Kč 

Čert a Káča  

13.12.2019 10.30. Divadélko Letadlo  
představení –  40 Kč 

O ježkovi a myšce  

23.01.2020 10.30 Divadlo – Smíšek Ostrava 

představení – 1 800 Kč 

Doktorská pohádka  

20.02.2020 9.00 Divadlo Beruška 
představení – 40 Kč 

Zimní pohádka 
Kdopak se to v lese probudil? 

 

10.03.2020 10.30 Divadélko Beruška 

představení – 40 Kč 

Zajíček a kouzelná zahrádka 

Jak včelička pomohla zajíčkovi 

 

 
 

C.5.4.   ORGANIZACE MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Rozdělení dětí do tříd (stav k 2. září 2019): 
 Čtyři třídy heterogenní 

 Dvě třídy děti ve věku od 2 do 5 let 

 Dvě třídy děti ve věku od 4 do 7 let 

 
věkové složení dětí děti celkem dívky chlapci 

    

Děti mladší 3 let 7 1 6 

Děti ve věku od 3 do 4 let 9 7 2 

Děti ve věku od 4 do 5 let 4 2 2 

Děti ve věku od 5 do 6 let 0 0 0 

Děti starší 6 let 0 0 0 

    

celkem: 20 10 10 

 

 
I.  Třída – MOTÝLCI 

 
věkové složení celkem dívky chlapci 

    

Děti mladší 3 let 7 1 6 

Děti ve věku od 3 do 4 let 9 7 2 

Děti ve věku od 4 do 5 let 4 2 2 

Děti ve věku od 5 do 6 let 0 0 0 

Děti starší 6 let 0 0 0 

    

celkem: 20 10 10 

z toho :    

celodenní děti 20   

polodenní děti s obědem 0   

polodenní děti bez oběda 0   

děti s nepravidelnou docházkou 0   

děti s pravidelnou docházkou 20   
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II. Třída – VEVERKY  

 
věkové složení celkem dívky chlapci 

    

Děti mladší 3 let 0 0 0 

Děti ve věku od 3 do 4 let 0 0 0 

Děti ve věku od 4 do 5 let 6 3 3 

Děti ve věku od 5 do 6 let 14 5 9 

Děti starší 6 let 1 0 1 

    

celkem: 21 8 13 

z toho :    

celodenní děti 21   

polodenní děti s obědem 0   

polodenní děti bez oběda 0   

děti s nepravidelnou docházkou 0   

děti s pravidelnou docházkou 21   

 
                                            

III. Třída – KRTEČCI  

 
věkové složení celkem dívky chlapci 

    

Děti mladší 3 let 8 5 3 

Děti ve věku od 3 do 4 let 8 5 3 

Děti ve věku od 4 do 5 let 4 3 1 

Děti ve věku od 5 do 6 let 0 0 0 

Děti starší 6 let 0 0 0 

    

celkem: 20 13 7 

z toho :    

celodenní děti 20   

polodenní děti s obědem 0   

polodenní děti bez oběda 0   

děti s nepravidelnou docházkou 0   

děti s pravidelnou docházkou 20   

 
 

IV. TŘÍDA – ZAJÍČCI  
             

věkové složení celkem dívky chlapci 

    

Děti mladší 3 let 0 0 0 

Děti ve věku od 3 do 4 let 0 0 0 

Děti ve věku od 4 do 5 let 7 4 3 

Děti ve věku od 5 do 6 let 11 5 6 

Děti starší 6 let 2 0 2 

    

celkem: 20 9 11 

z toho :    

celodenní děti 20   

polodenní děti s obědem 0   

polodenní děti bez oběda 0   

děti s nepravidelnou docházkou 0   

děti s pravidelnou docházkou 20   

                                                              
Sumarizace organizace za celou mateřskou školu (k2.9.2019) 
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 dětí dívky chlapci 

    

Děti mladší 3 let 15 6 9 

Děti ve věku od 3 do 4 let 17 12 5 

Děti ve věku od 4 do 5 let 21 12 9 

Děti ve věku od 5 do 6 let 25 10 15 

Děti starší 6 let 3 0 3 

    

celkem: 81 40 41 

z toho :    

celodenní děti 81   

polodenní děti s obědem 0   

polodenní děti bez oběda 0   

děti s nepravidelnou docházkou 0   

děti s pravidelnou docházkou 81   

děti s omezenou délkou docházky 0   

děti s individ. formou vzdělávání    

    

 

C.5.5. Přehled akcí konaných pro rodiče, rodiče a děti 

 
datum název akce poznámka 

27.8.2019 Informativní schůzka pro rodiče dětí mateřské školy  

  9.10.2019 Podzimní dílničky - výroba tykadel pro broučky a lucerničky na svícení  

  9.10.2019 Broučkiáda – „Broučci se chystají na zimu“ – program Hopsalin  

  4.11.2019 Vánoční fotografování  

  5.12.2019 Mikulášská besídka  

16.12.2019 Vánoční dílničky  

17.12.2019 Vánoční dílničky  

25.1.2020 Dětský karneval v sále základní školy  

22. 6.2020 Přednáška  pro rodiče na téma Co budu potřebovat v 1. třídě  

23. 6.2020 Pasování dětí na školáky  

24.6.2020 Pasování dětí na školáky  

C.5.6. SPOLUPRÁCE S RODIČI 

 
1. Spolupráci rodičů a pedagogů založit na oboustranné důvěře, otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a 

ochotě spolupracovat. 
 

2. Umožnit rodičům podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých programů. Pravidelně a dostatečně informovat 

rodiče o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mohou spolurozhodovat při plánování programu 
mateřské školy, při řešení vzniklých problémů. 

 
3. Požádat rodiče o spolupráci při získávání zpětné vazby pro mateřskou školu formou vyplnění „ dotazníku “ ke 

konci školního roku. 
 

4. Pomáhat rodičům při řešení výchovných obtíží, nabízet poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání 
předškolních dětí. 

 

5. Problémy, které vzniknou s dítětem v mateřské škole řešit spolu s rodiči dítěte – rodiče chtějí být ihned in-
formování. 

 
6. Individuální setkávání a průběžné konzultace dle potřeb a zájmu rodičů s pracovníky školy, půjčování odbor-

né pedagogické literatury. 
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7. Mateřská škola zajistí pro rodiče: 

 informativní schůzku na začátku školního roku, schůzky dle potřeby školy 

 zprávy na nástěnkách – co se v naší mateřské škole děje, zprávy na webových stránkách, aktuální in-

formace na nástěnce u vstupních dveří mateřské školy 
 zasílání informací prostřednictvím emailu 

 

8. Rodiče zajistí pro mateřskou školu: 
 pomoc při organizaci společných akcí 

 

9. Mateřská škola společně s rodiči připraví pro děti několik zajímavých akcí: 
 podzimní akce „ Broučkiáda “ 

 „ Pouštění draka “ 

 společná činnost - Dítě a rodič – Podzimní dílničky, Vánoční tvoření 

 Mikulášská besídka 

 dětský karneval 

 velké překvapení u příležitosti Dne dětí 

 slavnostní rozloučení se školáky 

C.5.7. Spolupráce s základní školou 
 

1. Po dohodě s ředitelkou základní školy využívat tělocvičnu základní školy v době, kdy je volná 
 

2. Po dohodě účastnit se kulturních akcí pořádaných v základní škole, přiměřených dětem předškolního věku 
 

3. Vzájemná spolupráce a účast na akcích pořádaných základní a mateřskou školou se spoluúčastí rodičů: 
 Broučkiáda – loučení se s broučky – zábavný program – zajišťuje mateřská škola 

 lampiónový průvod – organizačně zajišťuje základní škola 

 akce „Lyžujeme se sluníčkem“ – organizačně zajišťuje mateřská škola 

 dětský karneval i pro žáky 1. stupně základní školy - organizačně zajišťuje mat. škola 

 

4. Účast dětí mateřské školy v kroužcích základní školy – tenis, kopaná, sportovní 
 

5. Vzájemná spolupráce s učitelkou 1. ročníku 
 výměna informací o dětech týkajících se připravenosti pro vstup do základní školy 

 sjednocení požadavků na připravenost dětí 

 seznámení se s novým pracovním materiálem dětí v 1. ročníku 

 seznámení se s Školním vzdělávacím programem „Pod starým hradem“ 

 informativní schůzka pro rodiče nových školáků 

 

6. Vzájemná spolupráce při doporučování odkladu školní docházky 
 

 
C.5.8. Aktivity mateřské školy 

 

Všeobecné aktivity 
 

datum od datum do název aktivity 

září 2019 červen 2020 
LOGOPEDIE – náprava vadné výslovnosti 
Individuální termíny– zařazeno 20 dětí 

říjen 2019 březen 2020 

ANGLICKÝ JAZYK – PRO PŘEDŠKOLÁKY 

Každé úterý a pátek – zařazeno 27 dětí, seznamování s anglickým jazykem , 
který bude navazovat na výuku v 1. třídě základní školy 

říjen 2019 březen 2020 
SPORTOVNÍ KROUŽEK, FOTBAL – kroužky organizované základní školou, které 

mohly navštěvovat i děti mateřské školy 

říjen 2019 březen 2020 
KROUŽEK MALÝ HASIČ – kroužek organizovaný Sborem dobrovolných hasičů 
v Rychalticích a na Hukvaldech 

3. 2. 2020 7. 2. 2020 Lyžujeme se Sluníčkem – lyžařský výcvik  dětí  starších 4 let – 30 dětí  

září 2019 březen 2020 
Spolupráce s  místní knihovnou - návštěvy s výukovým programem po jednotli-

vých třídách 

 duben 2020 Zápis dětí do základní školy 
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11. 5. 15. 5. 2020 Zápis do mateřské školy 

září 2019 červenec 2020 
Soutěž o polévkového, svačinkového, salátového, ovocného, odpočinkového  

krále 

 
 

Aktivity vztahující se k školnímu vzdělávacímu programu 

 
datum od datum do název aktivity 

 13.09.2019 Podzimní olympiáda na zahradě 

 18.09.2019 
Seznámení s centrem obce Hukvaldy - obecní úřad, infocentrum, kostel, pošta, 

zámek, park, obora…. 

 4.10.2019 Návštěva knihovny s výukovým programem 

 11.10.2019 Návštěva knihovny s výukovým programem 

 14.11.2019 Návštěva knihovny s výukovým programem 

 22.11.2019 Návštěva knihovny s výukovým programem 

 10.10.2019 
Vycházky s environmentální tématikou - zámecký park, obora, Mlýnek, Zvonič-

ka, studánka, dřevěnka, kaplička, posed,  … 

26.9.2019 14.10.2019 
Vycházky s environmentální tématikou - zámecký park, obora, Mlýnek, Zvonič-
ka, studánka, dřevěnka, kaplička, posed,  … 

15.10.2019 15.10.2019 Vycházky s environmentální tématikou  

22.10.2019 4.11.2019 Vycházky s environmentální tématikou 

20.11.2019 28.11.2019 Vycházky s environmentální tématikou 

 18.11.2019 Dopravní dopoledne 

 16.12.2019 Vánoční dílničky 

 17.12.2019 Vánoční dílničky 

 19.12.2019 Pečeme vánoční cukroví 

 20.12.2019 Nadílka zvířátkům v lese  u krmelce 

 6.1.2020 Vánoční nadílka 

Prosinec 

2019 
březen 2020 

Sezónní činnosti – hry se sněhem a na sněhu 

 14.2.2020 Valentýnský den 

 1.6.2020 Oslava Dne dětí - výroba triček podle tříd - Motýlci, Veverky, Krtečci, Zajíčci 

 4.6.2020 Vycházka k paní Kuběnové - prohlídka domácích zvířat a mláďat 

 

C.6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  
 

Jedná se o šikanu, agresivitu, požívání alkoholu, drog, kouření a nepodnětnost rodinného prostředí.  
Ve školním roce 2019 /2020 mateřská škola neřešila sociálně patologické jevy u dětí. 

 
Všechny třídy  mateřské školy pracovaly  s „Minimálním preventivním programem školy k prevenci rizikového chová-

ní“  navazujícím na cíle Školního vzdělávacího programu.  Minimální preventivní program konkretizuje a sjednocuje 

postupy pedagogů v jednotlivých situacích. Jeho součástí jsou příběhy, hry a činnosti vhodné jak k preventivnímu 
působení, tak k řešení konkrétních situací, či při výskytu negativních jevů. Cíle jsou realizovány ve třídách při běž-

ných každodenních činnostech nebo v tematicky řízených aktivitách, pracujeme s dětmi všech věkových skupin s 
důrazem na seznamování dětí s možnými riziky a jejich dopady na zdravotní stav a bezpečnost.  

 
Pravidla chování – dohoda dětí a učitelek na pravidlech chování ve třídách, společná tvorba pravidel soužití, kresba 

piktogramů, apelování na spolupráci rodičů.  

 
Policie ČR v MŠ - preventivní výukový program pro děti s policistou ČR, nácvik dopravních situací, prohlídka auta, 

policejní výzbroje a ochranných pomůcek při policejním zásahu.  
 

 Bezpečnost v silničním provozu 
 pravidelné proškolování dětí a používání reflexních vest a terčíku při vycházkách 

 jízda na koloběžkách a kolech na školní zahradě, dodržování pravidel bezpečnosti 
V  preventivním programu prostupujícím výchovně vzdělávací činnost školy byly dětem nabízeny aktivity podporující 

zdravý životní styl a rozvíjející vzájemné vztahy mezi dětmi.   
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C.7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

 
C.7.1. Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
datum účastník název dalšího vzdělávání 

   

21.1.2020 43 744 Předmět speciálně pedagogické péče jako podpůrné opatření pro žáky se 

SVP 

21.1.2020 32 512 Novela právních předpisů ve školství 

  3.6.2020 48 050 Polytechnická výchova v mateřské škole a její využití v přípravě dítěte na 
vstup do základní školy 

  3.6.2020 78 101 Polytechnická výchova v mateřské škole a její využití v přípravě dítěte na 

vstup do základní školy 

  3.6.2020 59 374 Polytechnická výchova v mateřské škole a její využití v přípravě dítěte na 
vstup do základní školy 

  3.6.2020 15 006 Polytechnická výchova v mateřské škole a její využití v přípravě dítěte na 

vstup do základní školy 

  3.6.2020 78 299 Polytechnická výchova v mateřské škole a její využití v přípravě dítěte na 
vstup do základní školy 

  3.6.2020 89 303 Polytechnická výchova v mateřské škole a její využití v přípravě dítěte na 

vstup do základní školy 

25.6. 2020 48 050 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga v komunikaci 

25.6.2020 78 101 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga v komunikaci 

25.6.2020 89 303 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga v komunikaci 

25.6.2020 43 744 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga v komunikaci 

25.6.2020 78 299 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga v komunikaci 

25.6.2020 59 374 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga v komunikaci 

 
 

C.7.2. Nastavení podmínek pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Při realizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vychází mateřská škola z těchto pravidel: 

 rovná příležitost a zákaz diskriminace 

 potřeby školy  

 rozpočet školy 

 studijní zájmy pedagogických pracovníků 
 

 

C.8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 
 

Mateřská škola pravidelně prezentovala svou činnost v průběhu celého školního roku  na svých webových stránkách, 
v obecním časopise Občasník. 

 
 

C.9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
        

Ve školním roce 2019/2020  nebyla  na škole provedena žádná inspekční činnost. 

 
 

C.10. daje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Ve školním roce 2019/2020 se naše mateřská škola nezapojila do rozvojových ani mezinárodních programů. 
 
 

C.11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

Mateřská škola není realizátorem dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
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C.12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 
 

Mateřská škola podala 3. února 2020 žádost o dotaci vypsanou Státním fondem životního prostředí ČR na Úpravu 
dětské zahrady v přírodním stylu pro předškolní děti. Projektu přírodní zahrada mateřské školy Hukvaldy bylo vyho-

věno a získali jsme požadovanou dotaci. Realizace bude probíhat ve školním roce 2020/2021. 

 
 

C.13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 
 

Zaměstnanci mateřské školy nebyli ve školním roce 2019/2020 organizováni v žádné odborové organizaci. 
 

 
C. 14. Závěrečná ustanovení 

 

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2019/2020 bude projednána pedagogickou radou a přiložena jako sou-
část výroční zprávy základní školy. 

   
Pro zákonné zástupce dětí naší mateřské školy bude zpráva následně zveřejněna. Výroční zpráva bude  k dispozici 

pro všechny zaměstnance mateřské školy. 
 

 
výroční zprávu zpracovali jméno a zařazení 

  

Mgr. Alena Lévová ředitelka školy 

PaedDr. Vladimíra Nevludová zástupkyně ředitelky školy pro mateřskou školu 

Mgr. Martin Křenek zástupce ředitelky školy pro základní školu 

Eva Rimlová vedoucí vychovatelka školní družiny a školního klubu 

  

 
 

   


