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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 
2020/21 byla schválena školskou radou dne 
11. 10. 2021 

 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 
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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 
 

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 

 
 

 
 

 

mailto:info@zshukvaldy.cz
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Ve školním roce 2020/2021 bylo k 30. 9. 2020 ve škole zapsáno 225 žáků (z toho 10 žáků se vzdělá-

valo v zahraničí - §38 školského zákona), v mateřské škole 81 dětí. Ve školní družině bylo k 31. 10. 
2020 zapsáno ve čtyřech odděleních 100 dětí, ve školním klubu – Společenské centrum Rychaltice – 

nebyly vykázáni žádní žáci, ve školním klubu Hukvaldy 52 žáků.  
 

Školní rok 2020/2021 byl poznamenán uzavřením škol v souvislosti pandemií COVID – 19. Ve škole 

probíhala po většinu roku distanční výuka. Žákům bylo zapůjčeno 50 ks tabletů z tz. Šablon II a III. 
Tímto a intenzívní spoluprací s rodiči bylo dosaženo toho, že do výuky byli zapojeni všichni žáci školy. 

Všichni pedagogičtí pracovníci, včetně vedení školy, se aktivně zapojovali do dalšího vzdělávání v ob-
lastech využití ICT při výuce, způsobech hodnocení – např. formativního a v oblastech, které se dotý-

kaly jejich vyučovacích předmětů, případně zájmů.  
 

Druhým rokem také pracovali na projektu SRP (strategie, rozvoj a plánování ve školách a v územích) 
NIDV a České školní inspekce. Česká školní inspekce také s velmi pozitivním výsledkem a bez jediné 

chyby kontrolovala jednotlivé učitele a jejich způsob distanční výuky. Stejně tak práci ředitelky školy 

v nastavení podmínek pro distanční výuku.  
 

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 denně, 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, strategický a akční plán, s nimiž se zaměstnanci ztotožňují. Tyto 
dokumenty jsou v souladu s Programem rozvoje obce. Ředitelka školy je dlouholetou členkou obecního zastupitel-

stva 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 dotač-
ních titulů MAS. Podílí se na zpracování místního akčního plánu (MAP) Obce s rozšířenou působností Frýdek Místek 

(ORP) pro oblast školství. Je členkou pracovní skupiny čtenářská gramotnost.  
 

V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a s koncepcí rozvoje školy je i Školní vzdě-
lávací program „Držím se kořenů života a rostu“. Zřizovatel poskytuje v rámci možností dostatek finančních pro-

středků pro zabezpečení výuky po stránce materiální. Obec Hukvaldy i škola využívají investičních i neinvestičních 
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, Daniela Nyklová 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 2020/2021probíhla ve spolupráci se zřizovatelem – obcí Hukvaldy intenzívní příprava realizace pro-

jektu Nadstavba odborných učeben ve 4. nadzemním podlaží. 
 

Někteří žáci školy i učitelé se v měsících červenci a srpnu podíleli na výjezdech žáků do Polska v rámci projektu 

Erasmus +. 
 

Díky dlouholeté spolupráci školy s Jazykovou školou Hello a finanční podpoře Obce Hukvaldy, pokračovala i ve škol-
ním roce 2020/2021 výuka 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-
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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.  
 

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 Škola Online, který spravuje zástupce ředitelky 
školy Mgr. Martin Křenek.  

 
 

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

údaje o volitelných, nepovinných předmětech 
 

 
Učební plán 2020/2021 
 

1. stupeň  

 

Vzdělávací 
oblast 

Vzdělávací 
obor 

Vyučovací 
předmět 

Ročník 

∑ Obl. 

Z
 t

o
h

o
 

d
is

. 
h

o
d
 

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

Jazyk a 

jazyková 
komunikace 

Český jazyk a 
literatura 

Český jazyk 
 
9 

7+1D 
8 

8+1D 
9 

6+1D 
7 

6+1D 
7 

  40 

53 

4 

Cizí jazyk Anglický jazyk 
0+1D 

1 

1+1D 

2 

2+1D 

3 

2+1D 

3 

3+1D 

4 
  13 5 

Matematika a 

její aplikace 

Matematika a 

její aplikace 
Matematika 

 

4 

4+1D 

5 

4+1D 

5 

3+1D 

4 

4+1D 

5 
  23 23 4 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika   
0+1D 

1 
0+1D 

1 
   2 2 2 

Člověk a jeho 
svět 

Člověk a jeho 
svět 

Prvouka 2 2 2     6 

13 

 

Přírodověda    
0+1D 

1 
 
2 

  3 1 

Vlastivěda    2 2   4 0 

Umění a 

kultura 

Hudební výchova 
Hudební 
výchova 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  5 

12 

0 

Výtvarná 
výchova 

Výtvarná 
výchova 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

  7 0 

Člověk a 
zdraví 

Tělesná výchova 
Tělesná 
výchova 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

  10 10 0 

Člověk a jeho 

svět 

Člověk a svět 

práce 

Pracovní 

činnosti 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
  5 5 0 

Celková povinná časová 

dotace 
 21 22 25 24 26   118 118 16 

 
2. stupeň 
 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 

Ročník 

∑ 
Obl

. 

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 
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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 

 

Nepovinné předměty – nebyl zaveden žádný nepovinný předmět. 
Výuka náboženství probíhala ve škole, ale nebyla zavedena jako nepovinný předmět (vyučování v rámci farnosti).  

 

     

 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 obsahů, 

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 peda-
gogické péče.  

 Ředitel školy použije disponibilní časovou dotaci také k realizaci předmětů speciálně pedagogické péče, jsou-li 

tato podpůrná opatření žákovi doporučena školským poradenským zařízením a zákonný zástupce žáka souhlasil 
s jejich poskytováním. 

 
 

 
 

Ve školním roce 2020/2021 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 3. A  

4 39016 Koc vysokoškolské 1. stupeň - ZŠ 1. B  

5 96845 RK vysokoškolské 1. stupeň - ZŠ 4. B  

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

Ad 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
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7 78452 St vysokoškolské 1. stupeň - ZŠ 2. A  

8 78530 Schw vysokoškolské 2. stupeň – Z,  Ov 6. B  

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

10 4150 Bal vysokoškolské 1. stupeň - ZŠ 4. A  

11 12066 Da vysokoškolské 2. stupeň – český jazyk, žurnalistika 8. A  

12 61319 Ps vysokoškolské matematika 9. A  

13 59921 Fil vysokoškolské 2. stupeň – Z, Tv 6. A  

14 32650 Ja vysokoškolské 2. stupeň – M, Ov 7. A  

15 32655 Jš vysokoškolské 2. stupeň - Tv, Ov,  úvazek 1,00  

16 78356 Str vysokoškolské 2. stupeň – Rj, Hv úvazek 0,23  

17 78101 Samie vysokoškolské učitelství pro MŠ a SŠ úvazek 0,27  

18 84666 Šách vysokoškolské učitelství pro 2. st. a učňovské škol-

ství M - ZT 

úvazek 0,50 

 

 

19 32011 Jan vysokoškolské tělesná výchova 
vychovatelka ŠD 

úvazek 1,00  

20 69720 Rim středoškolské vedoucí vychovatelka ŠD, ŠK úvazek 1,00  

21 27555 Hru středoškolské vychovatelka ŠD úvazek 1,00  

22 32311 JR středoškolské vychovatelka ŠD úvazek 0,48  

   asistent pedagoga úvazek 0,50  

23 32660 Jat středoškolské asistent pedagoga úvazek 1,00  

24 63010 Pra středoškolské asistent pedagoga úvazek 1,00  

 
Kroužky školního klubu vedli vedoucí na DPP – hrazeno z NIV a provozních prostředků (technické kroužky). 

 
K 1. 9. 2020 pracovali ve škole tito správní zaměstnanci: 

 
č. osobní číslo pracovní zařazení úvazky 

1 78410 SL 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 5011 Bru 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 2020/2021: 
 

č. typ školy počet žáků poznámka 

1 Gymnázia 1 z devátého ročníku 

2 Gymnázia víceletá 0 z pátého ročníku 

3 Gymnázia víceletá 2 ze sedmého ročníku 

4 SŠ, SOŠ * 13 z devátého ročníku 
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Údaje o zápisu do prvního ročníku pro šk.r.2021/2022 : 

 
 Zápis se konal v době uzavření školy ve dnech 26. 4 – 30. 4. 2021.  

 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 pora-

denského zařízení a odborného lékaře. 

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

29 26 3 

 
Od 1. 9. 2021 nastoupilo do 1. ročníku 24 žáků. Dva žáci se v průběhu prázdnin odstěhovali.   

 
 

 
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 1,25 

Nejlepší průměr 1. A, 1. B 1,00 

Nejhorší průměr 7. A 1,74 

Zameškané hodiny všichni žáci 3953 

Zameškané hodiny průměr jeden žák 17,73 

Neomluvené hodiny všichni žáci 0 

Nejmenší počet zameškaných hodin na žáka 5. A 8,89 

Největší počet zameškaných hodin na žáka 9. A 31,79 

 

 

Výsledky klasifikace a chování 

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

              

počet žáků 17 16 28 24 17 23 19 14 17 16 20 14 225 
z toho samé jednič-

ky 
15 16 19 14 8 13 4 7 2 0 3 0 101 

z toho vyznamenání 15 16 28 18 15 19 15 10 15 6 12 10 179 

z toho dostateční 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 9 
z toho nedostateční 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

z toho v zahraničí 2 0 0 5 0 0 1 1 0 1 0 0 10 
průměr třídy 1,00 1,00 1,13 1,09 1,16 1,14 1,24 1,17 1,33 1,74 1,60 1,43 1,25 

pochvala tř. učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

napomenutí tř. uči-
tele 

0 0 4 0 0 0 0 1 1 2 0 1 9 

důtka třídního učite-
le 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 

pochvala ředitele 
školy 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

důtka ředitele školy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
snížený stupeň 

z chování 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Výsledky vzdělávání žáků za 2. pololetí: 

 

Klasifikace (základní údaje) 

   

sledovaný údaj organizační část výsledek 

   

Průměr školy všichni žáci 1,28 

Nejlepší průměr 1.A, 1.B 1,00 

Nejhorší průměr 7.A 1,63 

Zameškané hodiny  všichni žáci 2912 

Zameškané hodiny průměr jeden žák 13,03 

Neomluvené hodiny všichni žáci 7 

Nejmenší počet zameškaných hodin na žáka 5.A 6,47 

Největší počet zameškaných hodin na žáka 9.A 26,86 

 
 

Výsledky klasifikace a chování 

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

              

počet žáků 17 16 28 24 17 23 19 14 17 16 20 14 225 

z toho samé jedničky 15 16 12 18 5 8 5 5 2 1 4 3 94 
z toho vyznamenání 15 16 22 21 16 20 13 8 8 5 12 9 165 

z toho dostateční 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 4 1 10 
z toho nedostateční 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

z toho v zahraničí 2 0 0 5 0 0 1 1 0 1 0 0 10 
průměr třídy 1,00 1,00 1,22 1,12 1,27 1,20 1,33 1,30 1,45 1,63 1,50 1,38 1,28 

pochvala tř. učitele 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4 
napomenutí tř. učitele 0 0 5 0 1 0 0 0 1 2 0 2 11 

důtka třídního učitele 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 4 

pochvala ředitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
důtka ředitele školy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

snížený stupeň 
z chování 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Národní testování žáků 9. ročníku 2020/2021 

 
Testování proběhlo v prosinci 2020 v rámci projektu Národního testování od společnosti SCIO, do kterého se zapoji-

lo téměř 400 škol z celé ČR. Čtrnáct 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 rovněž optimálně a výsledky žáků v testech rovněž odpovídají 

úrovni jejich studijních předpokladů. 
      

Národní testování žáků 5. ročníku 2019/2020 
 

Testování proběhlo z důvodu epidemiologického opatření místo na jaře 2020 v prosinci 2020. V rámci projektu Ná-

rodního testování od společnosti SCIO se do testování zapojilo téměř 270 škol z celé ČR. Třicet 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. 
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Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu obecně studijních předpokladů jsme zjistili, že na naší 

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

 
Národní testování žáků 5. ročníku 2020/2021 

 

Testování proběhlo v květnu 2021 v rámci projektu Národního testování od společnosti SCIO, do kterého se zapojilo 
téměř 250 škol z celé ČR. Osmnáct našich žáků mělo k dispozici on-line testy z českého jazyka, matematiky a obec-

ných 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 studijní 

potenciál žáků je v matematice využíván nedostatečně, výsledky žáků jsou na nižší úrovni, než jaká odpovídá úrovni 
jejich studijních předpokladů a žáci pracují tzv. pod svoje možnosti. 

 
 

Ad 6. Prevence negativních projevů chování 
 

Chod školního roku 2020/2021 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 kterým jsme pro žáky a rodiče během roku plánovali připra-
vit několik zajímavých akcí. Z důvodu epidemiologického opatření jsme však byli nuceni všechny akce zrušit 

 
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 2020/2021 sdružoval celkem 10 zájmových útvarů: Florbal, Modeláře - elek-

troniku, Modeláře - mechatroniku, Keramiku, Snaggolf, Vaření a stolování, Šikovné ruce – háčkování, Lašánek, Ne-
tradiční výtvarné techniky a Pěvecký sbor. 

 
V rámci prevence dopravy měli žáci 4. a 5. ročníku navštívit dopravní hřiště v Příboře. Vzhledem k mimořádnému 

opatření MZ ČR se akce neuskutečnily. Ze stejného důvodu neproběhly ani programy Centra primární prevence 
v Ostravě (šikana, kyberšikana, drogy a bezpečné sexuální chování), seminář pro rodiče PhDr. Jana Svobody a 

přednáška kurátorky OSPODu pro 8. ročník na téma Trestní odpovědnost dětí do 15 let. 

 
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 
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 obsa-

hují 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. 
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Ve školním roce 2020/2021  jsme u jednoho žáka řešili opakované závažné přestupky  proti školnímu řádu a 

v dalším případě podezření na skryté záškoláctví.  

 
 

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

gických pracovníků 
 
 

DVPP     2020/2021 
 

termín název akce účastník 

   

18. 8. - 21. 8. Školní systemické konstelace Fil, RK 

31.8. Webinář Microsoft 365 všichni PP 

21.9. Náměty ve výtvarném tvoření Zda 

30.9. Vaříme s malými dětmi Ha 

9.10. Řízení ŠD, ŠK Rim 

26.10. Metodická poradna Lé 

24. 11. - 26. 11. Líný učitel Jš, Fil 

11. 12. Stát Izrael a současnost Fil 

17. 12. Don´t be scared of teaching online, it can be fun Jš 

13. 1. Změny v právních předpisech ve školství Lé 

26. 1. Webinář SRP – program Helios Lé 

10. 2. NPI- SRP-Hospitační a kontrolní činnost ve škole MK, RK, Lé 

11. 2. MAP II - Aktuální změny v legislativě společného vzdělávání Lé 

12. 2. Psychohygiena a zvládání zátěžových situací Fil, Jš, Lé, Vě 

16. 2. FKSP po novele Lé 

22. 2. Jak na formativní hodnocení 1. část Lé, Da 

24. 2. Jak na formativní hodnocení 2. část Lé, Da 

9. 3. Slovíčka s aplikací WocaBee Jš 

11. 3. Pravidla hodnocení žáků všichni PP 

15. 3. Asertivní komunikace  její využití v prostředí školy Fil, MK, RK, Lé 

18. 3. MAP II – Metodický klub společného vzdělávání – spolupráce 
s OSPOD 

Lé 

23. 3. - 30. 3. Jak připravit zápis do 1. třídy Koc 

23. 3. Rozvoj motoriky u předškoláků Vě 

22. 4. Reflexe na konci hodiny desetkrát jinak pro ZŠ Bal 

22. 4. Aktivizace na začátku hodiny desetkrát jinak pro ZŠ  Bal 

26. 4. Informace ke změnám RVP ZV od 1.9.2021  Fil 

14. 4. 
21. 4. 
28. 4. 
12. 5. 

Posilujeme digitální kompetence učitele neinformatických 
předmětů 

Fil, Ja, Jš, MK, Ps, Schw, Bal, 
Koc, RK, Lé, St, Šách, Vě, 

Zda 

26. 4. Práce s diferencovanou třídou Lé, Jš 

26. 4. MAP II –Formativní hodnocení v anglickém jazyce Lé 

27. 4. Změny v právních předpisech od 1.1.2021 Lé 

27. 4. Metodická poradna Lé 

12. 5. Posílení kompetencí učitelů neinformatických předmětů všichni PP 

17. 5. MAP II – čtenářská gramotnost - ZOOM lé 

25. 5. Webinář SRP Lé 

20. 5. Děti pod drobnohledem MBTI Zda 

27. 5. Seminář – Informatika a nové RVP (Šostý, Pyško) Lé, Sam, Ja, Vě, St, RK, Bal, 
Zda, Koc 

7. 6. Reakce žáků a pedagogů v konfliktních situacích Fil 

11. 6. - 13. 6. Anglická konverzace Jš, Jat, Šách, 

15. 6. Summit světových škol Fil 

17. 6. Pilotáž středního článku mezi MŠMT a školami Lé 

21. 6. Manipulace ve školní praxi Ha, Zdar 

6. 7. - 9. 7. Zdravý pohyb ve výuce Tv na ZŠ Fil, RK 
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5.8.-13.8. Erasmus- Active for changes Jš 

28.7.-5.8. Erasmus- Run For Eco Fil 

24.8. Učíme o globálních souvislostech VII. Fil, Ps 

 
 

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

 Akce školy 2020/2021 (mimo soutěže) 
 

datum název akce 

  

16. 9. T-mobile olympijský běh 

23. 9. BESIP – dopravní hřiště Příbor (5.A) 

23. 9. Planetárium Ostrava (6.A, 7.A, 9.A) 

8. 10. Slavnostní otevření cvičné kuchyně 

14. 12. Hyundai Nošovice – vyhodnocení projektu 

1. 6. Ukázka korfbalu – hřiště školy 

8. 6. Fotografování tříd 

14. 6. Vdechni život knize – vyhodnocení soutěže 

17. 6. Školní výlet ZOO Ostrava (1.A, 1.B, 2.A) 

17. 6. Exkurze Praha (9.A) 

18. 6. Návštěva Aquaparku Olešná a nocleh ve škole (6.A) 

21. 6. Projekt Stromobádání – resort (3.A, 6.A) 

22. 6. Projekt Letem vodním světem – sádky (4.B, 8.A) 

23. 6. Projekt Po stopách obyvatel hukvaldské obory – resort (2.A, 7.A) 

23. 6. Pasování na čtenáře 

24. 6. Projekt Průzkumníkem ve vodním světě – resort (5.A) 

24. 6. Projekt vzdušné sondování – resort (4.A) 

24. 6. Pasování na školáka 

27. 6.  Vítání občánků 

28. - 29. 6. Promítání 3D kina - sál 

opakované 

akce: 

Lekce plavání – Fryčovice (1. – 4. ročník) 

 

Soutěže s účastí školy 2020/2021 
 

název soutěže a místo konání 
počet soutě-

žících 
umístění 

 

Říjen 

Korchem – říjen – březen, korespondenční soutěž s Přírodovědeckou 

fakultou Ostravské univerzity 
18 4. místo 

Logická olympiáda 43  

Listopad 

Přírodovědný klokan – školní kolo, (8. – 9. třída), Hukvaldy   

Matematický klokan – jarní kolo ze školního roku 2019/2020 176 
1. místo v celostátním 
kole  

Školní kolo olympiády z ČJ 34  

Prosinec 

Korchem 1. kolo 17  

Leden 

Matematická olympiáda – školní kolo, 6. a 9. třída, 1. část 34  

Korchem 2. kolo 18  

Okresní kolo olympiády z ČJ 1 12. místo 

Březen 

Matematický klokan – školní kolo (2. – 9. třída), zájemci 83  

Matematická olympiáda – školní kolo, 6. – 9. třída, 2. část 17  

Korchem 3. kolo 14  
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Ad 9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

Ve školním roce 2020/2021 byla provedena namátková kontrola České školní inspekce na distanční vzdělávání 
v době uzavření škol. Hodnocení bylo pouze ústní. ČŠI nevydávala písemný zápis. Škola byla velmi pozitivně hodno-

cena za průběh distanční výuky.  

 
 

Ad 10. Základní údaje o hospodaření školy 2020 - rozbor hospodaření 
 

Statistika žáků: 
 

sledovaný údaj organizační část 

  

Počet žáků MŠ k 1. 9. 2020 81 

Počet žáků ZŠ k 1. 9. 2020 225 

  

celkem 306 

 

Z toho vyplývající finanční krytí: 
 

sledovaný údaj příjmy výdaje rozdíl 

    

A. Příjmy a výdaje z rozpočtu kraje 

    

mzdy + ONIV (ÚZ 33353) 24 545 237,00 24 545 237,00 0,00 

podpora financování PPČ (ÚZ 33079) 107 684,00 107 684,00 0,00 

    

celkem A 24 652 921,00 24 652 921,00 0,00 

    

B. Příjmy a výdaje / zřizovatel 

    

neinvestiční 3 558 000,00 3 534 268,17 23 731,83 

odpisy z projektu Odborné učebny 253 248,00 0,00 253 248,00 

odpisy z projektu Zahrada MŠ 23 943,00 0,00 23 943,00 

    

celkem B 3 835 191,00 3 534 268,17 300 922,83 

    

C. Příjmy a výdaje / vedlejší činnost 

    

nájmy - tělocvična 46 675,00 34 913,00 11 762,00 

nájmy -sál 22 270,35 42 076,19 -19 805,84 

knihovna 10 470,00 6 395,20 4 074,80 

cizí strávníci, pronájem kuchyně, hostinská 

činnost 686 811,11 627 526,67 59 284,44 

    

celkem C 766 226,46 710 911,06 55 315,40 

    

D. Příjmy a výdaje / ostatní z hlavní činností 

    

MŠ+ŠK+ŠD - příspěvky 328 190,55 148 196,98 179 993,57 

stravování 829 206,46 846 476,20 -17 269,74 

    

celkem D 1 157 397,01 994 673,18 162 723,83 

    

celkem A až D 30 411 735,47 29 892 773,41 518 962,06 
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E. Příjmy a výdaje / dary 

    

WOMEN FOR WOMEN - obědy pro děti 34 432,00 34 432,00 0.00 

Sdružení rodičů 32 000,00 11 785,00 0.00 

Tereza Bartulcová - jarmark  55 000,00 55 000,00 0.00 

Přeplatek ŠD a ŠK 2 760,00  0.00 2 760,00 

    

celkem E 124 192,00 101 217,00 2 760,00 

    

F. Příjmy a výdaje / projekty 

    

Šablony III (Celková výše 827 626,--Kč od 1. 
9. 2020) 

190 902,00 190 902,00 0,00 

Přírodní zahrada MŠ 439 889,00 439 889,00 0,00 

    

celkem F 630 791,00 630 791,00 0,00 

    

G. Příjmy a výdaje / granty 

    

Grant obce Sdružení rodičů 50 000,00 47 666,00 2 334,00 

    

celkem G 50 000,00 47 666,00 2 334,00 

    

    

 
Realizované akce z titulu granty G: 
 

termín název a místo   

    

6.1. + 10. 1. 2020 Doprava lyžařský kurz  5 663,00 

17. 2. 2020 Přednáška PhDr. Svobody  1 170,00 

20. 2. 2020 Doprava DOV  3 995,00 

6. 3. 2020 Doprava U6 Ostrava  2 959,00 

1. 6. 2020 Den dětí odměny  2 355,00 

24. 7. 2020 Kanc. potřeby pro výuku  24 442,00 

23. 9. 2020 Dopravní hřiště Příbor  2 217,00 

    

celkem   47 666,00 

 
 
 

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 



 

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace 

IZO: 600133885 

 
 

 17 

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 2020/2021 zúčastnili školení v těchto oblastech: 

 

 Kultura školy podporující maximální rozvoj každého žáka. 

 Vedení a řízení změny ve školách. 

 Metody analýzy potřeb školy. 

 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.  
 

Ve školním roce 2020/2021 se vedení školy scházelo minimálně 2x měsíčně s krajským koordinátorem projektu a 
řešili, spolu s pracovními skupinami, plnění akčního plánu.  

 
 

2. Projekt Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, který je plně hrazen z prostředků Evrop-
ské Unie a Ministerstva školství – Šablony III 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

Koordinátor projektu: Mgr. Alena Lévová 

  

Číslo výzvy: 02_20_080 Šablony III (výzva pro méně rozvinuté regiony) 

Registrační číslo: CZ. 02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017892 

Název projektu: Rozvoj komunitní školy Hukvaldy III 

  

Celková finanční částka: 827 626 Kč 

základní škola: 508 882 Kč 

mateřská škola: 318 744 Kč 

  

Zahájení realizace: 01. 09. 2020 

Ukončení realizace: 31. 08. 2022 
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Do projektu jsou zapojeni všichni učitelé základní i mateřské školy. Projekt je opět dvouletý. Část aktivit byla reali-

zována ve školním roce 200/2021 a část bude realizovaná ve školním roce 2021/2022. 
 

Mateřská škola: 
 

 Školní asistent – personální podpora MŠ 

 Projektový den ve výuce 

 Projektový den mimo školu 

 
Základní škola: 

 

 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 – 64 hod. (zakoupení tabletů) 

 Projektový den ve výuce  

                    
3. Podporujeme vzdělávání ve Středoafrické republice 

 

  

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

  

Název projektu: Světová škola 

 

Stejně, jako v předešlých letech, i letos jsme obhajovali titul Světová škola, který udě-
luje společnost ARPOK. Naším tématem je chudoba a nerovnost. Ač stále pokračo-
vala karanténa kvůli COVID-19, opět jsme to my, paní učitelky, nevzdaly a ve 2. květ-
novém týdnu nabízely různé sazenice rostlin, které jsme samy vypěstovaly, za dob-
rovolný příspěvek. Zájem byl opravdu veliký a může nás těšit výtěžek z prodeje 
v celkové výši 5.807,- Kč. Tento byl odeslán organizaci SIRIRI, která podporuje vzdě-
lávání ve Středoafrické republice.  

 

 

4. Místní akční plán Frýdek - Místek II 

 
 

  

Členka 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/ 

https://www.facebook.com/MAP.FM.II/
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Ve školním roce 2020/2021 jsme pokračovali v zapojení školy i obecní knihovny, která je součástí školy, v projektech 
MAP Frýdek – Místek 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.  

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. 

Skupina žáků pod vedením knihovnice Markéty Kološové pracovala na projektu Vdechni život knize, se kterým 
obsadili v soutěži škol a knihoven v rámci MAPu II 1. místo.  

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. 
 

 

5. Erasmus +  

Koncem června netradičního školního roku 2020/2021 naše škola navázala na spolupráci týkající se výměnných 
pobytů mládeže v zahraničí započatou před úplně první vlnou koronaviru v únoru 2020. 

 
Dne 28. června 2021 odjela skupinka šesti žáků ZŠ a MŠ L. Janáčka do městečka Budy Glogowskie (Polsko) na pro-

jekt „Garden of values (Zahrada hodnot). Společně se studenty z Polska a Litvy se naše skupinka snažila naplnit cíl 
projektu, a to připravit „Zahrady hodnot“ v mezinárodních týmech jako symbol spolupráce, otevřenosti, tolerance 

a snižování předsudků, stereotypů, pedagogické tolerance a otevřenosti, zejména mezi polským, litevským a českým 
národem. Žáci se zúčastnili workshopů na téma Evropské hodnoty, interkulturních večerů, kdy sami také jeden při-

pravili, aby ostatní účastníky seznámili s Českou republikou a obcí Hukvaldy. Ve volném čase probíhaly sportovní 

aktivity a společný výlet do města Rzeszow. 
 
O měsíc později 28. Července vyrazila do Polska druhá skupina dvanácti žáků pod vedením Mgr. Vandy Filkové. Jak 
již název projektu „Run for Eco“ napovídá, řešila se v polském městečku Zawoja, společně se studenty z Bulhar-

ska, Polska a Litvy, především ekologicky zaměřená témata týkající se ochrany životního prostředí. Mimo workshopy 
žáci absolvovali různé výlety: např. do národního parku Babiogorski a do Solných dolů. Stejně, jako žáci předchozí 

skupiny, tak i ti červencoví uspořádali pro své kamarády z jiných zemí český kulturní večer, na kterém představili 
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zajímavosti o ČR, nabídli ochutnávku jídel a nápojů, připravili si zábavu a zaslouženě sklidili veliký úspěch od zahra-

ničních kamarádů. 
 

Do městečka Zawoja na projekt „Active for changes“ v Polsku, se vypravila, v pořadí třetí, poměrně maličká skupina, 
třech našich žáků pod vedením Mgr. Marcely Jaškové. Nicméně i v malé české skupince si naši žáci pobyt společně s 

polskými a litevskými dětmi užili. Prostřednictvím projektu bylo mladým lidem představeno, že se vyplatí být aktivní, 

angažovat se ve věcech týkajících se společnosti.  Žáci se zúčastnili výletů do okolí, do města Krakow a do národní-
ho parku. Nejcennějším poznatkem projektu "Active for changes" bylo vyvození závěru, že i žáci a  mladí lidé 

obecně mohou podnítit změny a snažit se o zlepšení povědomí společnosti v mnoha směrech. 
 

Prázdninové výjezdy do Polska završil projekt gastronomického charakteru „With food to the heart of Europe“. 
Akce probíhala v obci Piekary Slaskie v termínu 15.-23. srpna 2021, zúčastnilo se ho šest hukvaldských žáků a po-

četně stejné skupinky z Chorvatska, Polska a Gruzie. Naši žáci skvěle předvedli, že se v kuchyni umí otáčet, a neza-
lekli se žádných mezinárodních receptů. Všechny pokrmy jim vyšly skvěle a za každé menu sklidili velikou pochvalu. 

Součástí programu bylo i vytvoření mezinárodní kuchařky, kterou si přivezli z Polska domů. S přicházejícím novým 

školním rokem se těšíme, až nám účastnice polského projektu, dívky 9. ročníku, v rámci pracovních činností některé 
pokrmy připraví v naší nádherné moderní školní kuchyni a pohostí své spolužáky. 

 
Projektů v Polsku se zúčastnilo celkem 27 žáků a 3 učitelé druhého stupně Základní školy a Mateřské školy Leoše 

Janáčka v Hukvaldech. Na základě zpětné vazby od dětí si všichni pobyty užili, procvičili si anglický jazyk, naučili se 
novou slovní zásobu, navázali nová přátelství a ti, kteří měli obavy odjet mimo domov, nebo hovořit s cizinci, posu-

nuli hranice svých dovedností. Nabídku projektů Erasmus, takto krátce po sobě, si vysvětlujeme celosvětově dlou-
hou přestávkou v možnosti cestování a nutnosti vyčerpat dotace do konce roku 2021. Naše škola se organizátorovi 

akce zalíbila flexibilním jednáním učitelů a žáků, perfektním chováním našich dětí, pečlivé přípravě na projekt a 

ochotě cestovat a učit se i mimo školní rok. 
 

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

 

            

viz rozbor hospodaření v roce 2020 

 
  

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-
ním dotace z obce Hukvaldy ve výši 50 000 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, 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, Hukvaldy, 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. 

Vzhledem k epidemické situaci vystoupily děti pouze při vítání nových občánků obce Hukvaldy na Obecním úřadě 
Hukvaldy.   

Nedílnou součástí výroční zprávy je fotokniha za školní rok 2020/2021 a čtyři čísla místního periodika Občasník, kde 
škola svými příspěvky prezentuje svou činnost na veřejnosti.  
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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, Radmila Janšová 

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 11:40 hod. do 

16:00hod 

 
oddělení počet žáků chlapci dívky 

    

1. ŠD 25 16 9 

2. ŠD 26 14 12 

3. ŠD 25 18 7 

4. ŠD 24 14 10 

 
Počty žáků jednotlivých tříd v odděleních ŠD. 

 

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

        

1. 30 19 11 15 0 15 0 

2. 26 14 12 0 26 0 0 

3. 16 9 7 0 0 0 16 

4. 22 17 5 7 0 10 5 

5. 6 3 3 3 0 0 3 

 

2020/2021 - školní klub  
 

 počet žáků chlapci dívky 

    

školní klub 52 35 17 

 
Počty žáků jednotlivých tříd v  ŠK. 

 
třída počet žáků chlapci dívky 

    

1. 0 0 0 

2. 2 2 0 

3. 1 0 1 

4.                   11                    6                    5 

5.                    6 3 3 

6.                  19 12 7 

7. 4 3 1 

8. 6 6 0 

9. 3 3 0 

 
 

 
 

mailto:info@zshukvaldy.cz
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Akce během školního roku 2020/2021 v rámci všech oddělení. 

 

č. název akce datum 
počet zú-

častněných 

dětí 

1. „Řád ŠD“ -  seznámení se s kamarády a prostředím 2. 9. 2020 84 

2. „Jak se chovat v lese“ – ochrana přírody a zlepšování životního prostředí  22. 9. 2020 90 

3. „Poznáváme přírodu“ – vycházka po okolí 8. 10. 2020 95                    

4. „Halloween“ – tvoření masek a strašidel 13. 10. 2020 82 

5. „Drakiáda“ – pouštění draků v okolí školy 23. 11. 2020 45 

6. „Mikulášská besídka“ – zvyky, tradice – beseda 4. 12. 2020 92 

7. „Vánoční besídka“ – poslech koled na CD, tradice a zvyky vánoc  18. 12. 2020 91 

8. „Koloběh vody“ – šetříme vodou, ochrana zdrojů vody  6. 1. 2021 47 

9. „Bezpečnost při sportování“ – ochranné pomůcky, reflexní prvky - povídání   26. 1. 2021 45 

10. „Vzduch“ – znečištění - příčiny, živá a neživá příroda – význam 5. 2. 2021 46 

11.  „Masopust“ – zvyky, tradice - beseda 26. 2. 2021 46 

12. „Svátky jara“ – pranostiky, tradice 12. 4. 2021 51 

13. „Den matek“ – víme jak jí udělat radost? - povídání  7. 5. 2021 17 

14. „Kouzelná slovíčka“ –známe je? beseda 28. 5. 2021 67 

15. „Den dětí“ – hry a soutěže 1. 6. 2021 79 

 

 
Seznam kroužků v roce 2020/2021 v rámci školního klubu. 

 

název kroužku vedoucí 

Lašánek Filková V., Kociánová K. 

Florbal Jarošek R. 

Výtvarné techniky Havlová B., Zdarsová I. 

Modelář – Mechatronika Čajánek S.  

Modelář - Elektronika Sýkora L. 

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

Sbor Křenková R. 

Keramika Stiborková L., Větřilová K. 

Vaření a stolování  Havlová B., Zdarsová I. 

Snaggolf Jašková M. 

Lašánek Filková V., Kociánová K. 

Florbal Jarošek R. 

Výtvarné techniky Havlová B., Zdarsová I. 

Modelář – Mechatronika Čajánek S.  

 
Závěrečné hodnocení školního roku 2020/2021. 

 

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“.  
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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 

telefon: 558 699 213 

datová schránka: e9qbdy7 

 
 

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 

provozní doba: od 6.00 hodin do 16.00 hodin 

jiné využití školy:  akce pro rodiče a společné činnosti rodičů a dětí 
 konání pracovních porad 
 konání pedagogických rad 

 
Mateřská škola zahájila ve školním roce 2020/2021 provoz 1. září 2020. V měsíci říjnu onemocněla jedna 
učitelka nemoci covid-19. Třída Veverek byla od 12. října do 21. října v karanténě. Do karantény muselo 

nastoupit také pět pracovnic, které byly s nemocnou v blízkém kontaktu. Chod dalších tří tříd jsme zvládli 
vlastními silami, bez přerušení provozu. V důsledku Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se 

mateřská škola dne 1. března 2021 uzavřela. Důvodem byl vývoj epidemiologické situace ve výskytu one-
mocnění COVID-19. 

 
Mateřská škola se znovu otevřela 12. dubna 2021 pro povinné předškolní vzdělávání a pro děti rodičů pra-

cujících v záchranném systému a ve vybraných profesích. Začaly fungovat tří třídy. Dvě skupiny pro před-
školní vzdělávání (1. skupina 12 dětí, 2. skupina 12 dětí) a třetí skupina (10 dětí) , rodičů vybraných profe-
sí. Děti se pravidelně 2 x týdně testovaly při příchodu do mateřské školy. Povinnost testování se vztahova-
la i na zaměstnance mateřské školy. Vše bylo evidováno a zakládáno. Dne 22. dubna jsme měli kontrolu 
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územního pracoviště Frýdek – 
Místek na dodržování všech platných opatření a vedení potřebné agendy. Nebyly nalezeny žádné nedostat-
ky. 

mailto:info@zshukvaldy.cz
mailto:mshukvaldy@seznam.cz
http://www.zshukvaldy.cz/
http://www.hukvaldy.eu/
mailto:obec@ihukvaldy.cz
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Provoz všech tříd a pro všechny děti  byl obnovený 10. května 2021.  Provoz probíhal za dodržování přís-
ných hygienických pravidel. 

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

 
Prázdninový provoz mateřské školy se neuskutečnil z důvodu zahájení nadstavby hlavní budovy základní 
školy. 

 

 
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 kan-
celář 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. 
 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém cito-

vém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot 
a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. 



 

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace 

IZO: 600133885 

 
 

 26 

Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního 
vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 

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. 

 

 
C. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení 

Ve školním roce 2020 / 2021 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. 9. 2019) 
 

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

       

        10       10      0     1      2      3      4 

 
C. 3. 2.   Rozdělení pracovníků podle vzdělání (stav k 1. 9. 2020) 

 
pořadí délka praxe vzdělání kvalifikace úvazek % pracovní zařazení 

1. 38 VŠ ANO        100 zástupkyně ředitelky pro MŠ 

2. 15 SŠ ANO 100 učitelka 

3. 28 SŠ ANO 100 učitelka 

4. 32 VŠ ANO 100 učitelka 

5. 3 VŠ ANO 100 učitelka 

6. 14 SŠ ANO 100 učitelka 

7. 7 SŠ ANO          93 učitelka 

8. 18 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 10. května do 14. května  2021 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-5521/2021-1(opatření vzhledem k situaci COVID – 19 ze dne 5. března 

2021).    K zápisu přišlo 36 dětí. Mateřská škola měla ke dni zápisu volných 19 míst. 17 dětí obdrželo rozhodnutí o 

nepřijetí k předškolnímu vzdělávání. 

Jeden zákonný zástupce podal odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Krajský úřad přezkoumal 
rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v našem zařízení,  odvolání zamítl  a potvrdil naše rozhodnu-

tí. 

 V průběhu měsíce srpna se odhlásily z docházky do mateřské školy tři děti. Na jejich místo byly přijaty děti podle 

pořadí dosažených bodů v přijímacím řízení. Věkové složení přijatých dětí:  14 dětí tříletých, 7 děti čtyřletých a 1 dítě 
pětileté - předškolní. Všechny přijaté děti byly ze spádového obvodu obce Hukvaldy. 

Ze 14 nepřijatých dětí má bydliště v obci Hukvaldy 10. Z toho se jedná o 1 dítě tříleté, 9 dětí dvouletých. 4 děti, 

které podaly žádost o předškolní vzdělávání nemají trvalé bydliště v naší obci.  
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PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do 
mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, 

do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. 

 
POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 
●     Pro děti, které do 31. srpna 2021 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 mateřské 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 písemně ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku 

        (do 31. 5. 2021). 

 
PŘEDNOSTNÍ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 
Do mateřské školy zřízené obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 

třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu 
a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. 

 
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 2021/2022 (s dětmi, které zůstávají v mateřské škole, nesmí být překročena stanovená kapacita mateřské ško-

ly): 
 

pořadí kritérium počet bodů 

   

1. Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti -  v obci Hukvaldy * 20 

2. 

věk dítěte 

dítě, které dosáhne ke dni nástupu do MŠ (k 1. 9. 2021)  
5 let věku 

20 

 dítě, které dosáhne ke dni nástupu do MŠ (k 1. 9. 2021)  

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. 2018 do 31. 12. 2018 

8 

 Dítě, které dosáhne ke dni nástupu do MŠ (k 1. 9. 2021)  

2 let věku - narozené od 1. 1. 2019 
0 
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3. 
Individuální 

situace 

Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami – doložené po-
tvrzením 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: 
 datum narození dítěte - starší dítě má přednost. 

 

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) v týdnu od 26.  do 30.  dubna 2021 distančním způsobem     . 
Z naší mateřské školy se ho zúčastnilo 24 dětí.  Rodiče tří děti zvažovali  odklad školní docházky o jeden 
rok. Nakonec se pro odklad rozhodli rodiče všech tří dětí. Do základní školy k 1. září 2021 odešlo  z naší 
mateřské školy 21 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. 
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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. 

 
 

C. 5. 2.   Evaluační pohled 
 

PODMÍNKY 

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

skou knihovnu o nové tituly. 
 

Na zahradě mateřské školy se započalo s realizací projektu „Přírodní zahrada“. Školní zahrada je obohace-

na o nové hrací, estetické i vzdělávací prvky: vrbové stavby - vrbové iglu a vrbový tunel, vodní prvek, po-
zorovací záhony, hmyzí hotýlek, xylofon, šeptandu, kreslící tabule, dřevěný domeček, lavičky a stoly, vyvý-
šené záhony, vjemový chodník, kamínkoviště, ptačí budky a naučné tabule. 

Do každé třídy a ložnice byly zakoupeny čističky vzduchu od firmy Viesmann. Věříme, že se zlepší kvalita a 

čistota vzduchu v místnostech mateřské školy, což povede k posílení zdraví dětí. 

V naší mateřské škole platí pružný denní řád, který se přizpůsobuje momentální situaci. Dodržujeme kaž-

dodenní pobyt venku. Využíváme krásné přírodní prostředí k procházkám, školní dvorek a školní zahradu 
k pohybovým aktivitám. 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.  
 
ROZVOJ STRATEGICKÝCH  CÍLŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 
 
Po vzájemném projednání se učitelky mateřské školy shodly na změnách ŠVP. Změny se týkají množství 
tematických celků, rozdělení vzdělávacích cílů a očekávaných výstupů. V každém tematickém celku se bu-
dou plnit cíle environmentální výchovy, objeví se všeobecná tradice, tradice naší obce a zajímavost z obce. 

ŠVP jsme rozdělili do pěti tematických celků. První je adaptační a bude mít různou dobu trvání, podle slo-
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žení a schopností skupiny dětí. Další čtyři celky jsme pojali jako výpravy z hradu (výprava za skřítkem 
podzimníčkem, sněhovou vločkou, skřítkem jarníčkem, sluníčkem). Další členění si zvolí učitelky ve třídě – 

budou mít větší volnost a možnost tvořivosti.  Pro učitelky budou závazné pouze vzdělávací cíle a k nim 
přidělené očekávané výstupy.   
 
Všechny učitelky vyplnily dotazník, který byl rozdělen do sedni oblastí, kde se bodově ohodnotily. Na zá-
kladě tohoto dotazníku každá učitelka vyhodnotila své silné a slabé stránky, vyhodnotila, co může svým 
spolupracovnicím nabídnout a kde sama cítí potřebu rozvoje. Na základě písemně zformulovaných silných a 
slabých stránek pracovníků jsme sestavili tabulku. Některé potřeby zajistíme sami ve škole předáním zku-

šeností, nápadů vzájemnou návštěvou s ukázkou… Další potřeby budeme řešit formou DVPP v rámci nabíd-
ky vzdělávacích institucí. 
 
Po společném projednání jsme se rozhodli vytvořit systém ekosystémů, které najdeme v naší obci. Každý 
ekosystém představuje část tematického celku, kde se budou plnit výstupy z oblasti environmentální vý-
chovy. Zpracovali jsme zásobníky pro využití ekosystému: les, rybník, louka, studánka- potok-řeka, pole a 
zahrada. Počet ekosystémů jsme přizpůsobili nově upravenému ŠVP. Připravili jsme mapu obce, kde spo-

lečně s dětmi označíme místa, která jsme s dětmi navštívili, nebo si o nich alespoň povídali (hrad, zámecký 
park, obora, liška Bystrouška, studánka, zvonička, kaplička, Tropic, vodní mlýn, rodný dům Leoše Janáčka, 

památník LJ, vánoční kostel, rybník, krmelec …) Návštěvy těchto míst budou součástí plnění tematických 
celků s možností dalšího využití při prožitkovém učení. 
 
Vzhledem k pandemické situaci se akce s rodiči nekonaly. Po diskusi s pracovníky školy jsme sestavili se-

znam možných akcí pro rodiče a děti. Při sestavování jsme vycházeli z ověřených a vyzkoušených akcí 
(Mikulášká besídka, dílničky, Drakiáda, Broučkiáda, Pohádková les, Jízda zručnosti, Pasování na školáky) a 
přidáme nové akce, zaměřené na pohybové aktivity (společné cvičení rodič a dítě, stavění sněhuláků, spo-
lečné bobování, vycházka Po zarostlém chodníčku, společná výsadba truhlíků na přírodní zahradě). Rodiče 
pak v anketě vyberou pro ně atraktivní činnosti. Společně sestavíme plán akcí vhodných pro t řídu a pro 
celou mateřskou školu. Bude také záležet jaké budou platit nařízení pro možnost konání společných akcí. 

 

 

C. 5. 3. PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ 
 

Z důvodu dodržování  směrnice Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke 

covid-19 - Manuál - vydanou dne 24. 8. 2020 se kulturní akce ve školním roce 2020/2021 nekonaly. 

 
 

C. 5. 4. ORGANIZACE MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Rozdělení dětí do tříd:  
 
STAV K 1. ZÁŘÍ 2020 

 
 čtyři třídy heterogenní 

 dvě třídy děti ve věku od 2 do 5 let 

 jedna třída děti ve věku od 4 do 6 let 

 jedna třída děti ve věku od 4 do 7 let 

 

I.  Třída – MOTÝLCI 
věkové složení celkem dívky chlapci 

    

Děti mladší 3 let 0 0 0 

Děti ve věku od 3 do 4 let 18 9 9 

Děti ve věku od 4 do 5 let 2 0 2 

Děti ve věku od 5 do 6 let 0 0 0 

Děti starší 6 let 0 0 0 

    

celkem: 20 9 11 

z toho :    

celodenní děti 20   

polodenní děti s obědem 0   



 

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace 

IZO: 600133885 

 
 

 31 

polodenní děti bez oběda 0   

děti s nepravidelnou docházkou 0   

děti s pravidelnou docházkou 20   

 

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 8 7 1 

Děti ve věku od 5 do 6 let 12 6 6 

Děti starší 6 let 1 0 1 

    

celkem: 21 13 8 

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 0 0 0 

Děti ve věku od 3 do 4 let 19 10 9 

Děti ve věku od 4 do 5 let 0 0 0 

Děti ve věku od 5 do 6 let 0 0 0 

Děti starší 6 let 0 0 0 

    

celkem: 19 10 9 

z toho :    

celodenní děti 19   

polodenní děti s obědem 0   

polodenní děti bez oběda 0   

děti s nepravidelnou docházkou 0   

děti s pravidelnou docházkou 19   

 

 
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 9 5 4 

Děti ve věku od 5 do 6 let 12 8 4 

Děti starší 6 let 0 0 0 

    

celkem: 21 13 8 

z toho :    

celodenní děti 21   

polodenní děti s obědem 0   

polodenní děti bez oběda 0   
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děti s nepravidelnou docházkou 0   

děti s pravidelnou docházkou 21   

                                                              

 
SUMARIZACE ORGANIZACE ZA CELOU MATEŘSKOU ŠKOLU (k 1.9.2020) 

 
 dětí dívky chlapci 

    

Děti mladší 3 let 0 0 0 

Děti ve věku od 3 do 4 let 37 19 18 

Děti ve věku od 4 do 5 let 19 12 7 

Děti ve věku od 5 do 6 let 24 14 10 

Děti starší 6 let 1 0 1 

    

celkem: 81 45 36 

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    

    

 
STAV K 30. ČERVNU 2021 

 
 čtyři třídy heterogenní, smíšené třídy 

 dvě třídy děti ve věku od 2 do 5 let 

 jedna třída děti ve věku od 4 do 6 let 

 jedna třída děti ve věku od 4 do 7 let 

 

I.  Třída – MOTÝLCI 
věkové složení celkem dívky chlapci 

    

Děti mladší 3 let 0 0 0 

Děti ve věku od 3 do 4 let 17 9 8 

Děti ve věku od 4 do 5 let 2 0 2 

Děti ve věku od 5 do 6 let 0 0 0 

Děti starší 6 let 0 0 0 

    

celkem: 19 9 10 

z toho :    

celodenní děti 19   

polodenní děti s obědem 0   

polodenní děti bez oběda 0   

děti s nepravidelnou docházkou 0   

děti s pravidelnou docházkou 19   

 

II. Třída – VEVERKY  
 

věkové složení celkem dívky chlapci 

    

Děti mladší 3 let 0 0 0 

Děti ve věku od 3 do 4 let 2 0 2 

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 1 0 1 
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celkem: 21 9 12 

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 0 0 0 

Děti ve věku od 3 do 4 let 19 10 9 

Děti ve věku od 4 do 5 let 0 0 0 

Děti ve věku od 5 do 6 let 0 0 0 

Děti starší 6 let 0 0 0 

    

celkem: 19 10 9 

z toho :    

celodenní děti 19   

polodenní děti s obědem 0   

polodenní děti bez oběda 0   

děti s nepravidelnou docházkou 0   

děti s pravidelnou docházkou 19   

 

 

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 9 5 4 

Děti ve věku od 5 do 6 let 12 8 4 

Děti starší 6 let 0 0 0 

    

celkem: 21 13 8 

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   

                                                              

 
SUMARIZACE ORGANIZACE ZA CELOU MATEŘSKOU ŠKOLU (k 1. 9. 2020) 

 
 dětí dívky chlapci 

    

Děti mladší 3 let 0 0 0 

Děti ve věku od 3 do 4 let 39 19 20 

Děti ve věku od 4 do 5 let 18 9 9 

Děti ve věku od 5 do 6 let 23 13 10 

Děti starší 6 let 1 0 1 



 

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace 

IZO: 600133885 

 
 

 34 

    

celkem: 81 41 40 

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 

26. 8. 2020 Informativní schůzka pro rodiče  nových dětí mateřské školy  

12. 4. 2021 Online přednáška pro rodiče budoucích školáků na téma Školní 
zralost - Mgr. Šárka Sohrová 

 

22. 6. 2021 Přednáška  pro rodiče na téma Co budu potřebovat v 1. třídě  

24. 6. 2021 Pasování dětí na školáky  

 

C. 5. 6. SPOLUPRÁCE S RODIČI 

1. Spolupráci rodičů a pedagogů založit na oboustranné důvěře, otevřenosti, vstřícnosti, poro-

zumění, respektu a ochotě spolupracovat. 

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

tečně informovat rodiče o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mohou spolu-

rozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů. 

3. Pomáhat rodičům při řešení výchovných obtíží, nabízet poradenský servis v otázkách výchovy 

a vzdělávání předškolních dětí. 

4. Problémy, které vzniknou s dítětem v mateřské škole řešit spolu s rodiči dítěte – rodiče chtějí 

být ihned informování. 

5. Individuální setkávání a průběžné konzultace dle potřeb a zájmu rodičů s pracovníky školy, 

půjčování odborné pedagogické literatury. 

6. Mateřská škola zajistí pro rodiče: 

a. informativní schůzku na začátku školního roku, schůzky dle potřeby školy 

b. zprávy na nástěnkách – co se v naší mateřské škole děje, zprávy na webových strán-

kách, aktuální informace na nástěnce u vstupních dveří mateřské školy 

c. zasílání informací prostřednictvím emailu 

C. 5. 7. SPOLUPRÁCE S ZÁKLADNÍ ŠKOLOU 
 

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

volná 

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

3. Vzájemná spolupráce s učitelkou 1. ročníku 

a. výměna informací o dětech týkajících se připravenosti pro vstup do základní školy 

b. sjednocení požadavků na připravenost dětí 
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c. seznámení se s novým pracovním materiálem dětí v 1. ročníku 

d. seznámení se Školním vzdělávacím programem „Pod starým hradem“ 

e. informativní schůzka pro rodiče nových školáků 

4. Vzájemná spolupráce při doporučování odkladu školní docházky 
 

 

C. 5. 8. AKTIVITY MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

Všeobecné aktivity 
 

datum od datum do název aktivity 

září 2020 červen 2021 
LOGOPEDIE – náprava vadné výslovnosti 
Individuální termíny– zařazeno 20 dětí 

říjen 2020 březen 2021 

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 

září 2020 červen 2021 
SPORTOVNÍ KROUŽEK, FOTBAL – kroužky organizované základní školou, které 

mohly navštěvovat i děti mateřské školy 

září 2020 červen 2021 
KROUŽEK MALÝ HASIČ – kroužek organizovaný Sborem dobrovolných hasičů 
v Rychalticích a na Hukvaldech 

září 2020 červen 2021 
Spolupráce s místní knihovnou - návštěvy s výukovým programem po jednotli-

vých třídách 

 duben    2021 Zápis dětí do základní školy 
 

   1. 10.–14. 5. 2021 Zápis do mateřské školy 

 

září    2020 červen   2021 Soutěž o polévkového, svačinkového, salátového, ovocného, odpočinkového  
krále 

 

Aktivity byly přerušeny po dobu trvání mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem 
školství. 

 
 

Aktivity vztahující se k školnímu vzdělávacímu programu 
 

datum od datum do název aktivity 

   7. 9. 2020 Tvoření přírodních obrázků u Myslivecké chaty 

 17. 9. 2020 Výprava do památníku Leoše Janáčka 

 22. 9. 2020 Sportovní dopoledne 

  4. 9. 2020   9. 9. 2020 Vycházky s environmentální tématikou - zámecký park, obora, Mlýnek, Zvonič-
ka, studánka, dřevěnka, kaplička, posed,  … 

14. 9. 2020 15. 9. 2020  

22. 9. 2020 23. 9. 2020  

  9. 10. 2020 28. 4. 2021  

  6. 5. 2021 18. 5. 2021  

10. 6. 2021 16. 6. 2021  

 26. 10. 2020 Pouštění draka 

   6. 11. 2020 Vytvoření obří mandaly z přírodnin a listí 

 11. 11. 2020 Svatomartinský den 

 20. 11. 2020 Dopravní dopoledne - jízda v autíčku 

   4. 12. 2020 Mikuláška nadílka po třídách 

   7. 12. 2020 Zdobení vánočních stromečků 

 11. 12. 2020 Natáčení zdravice pro televizi Sněženka 

 17. 12. 2020 Vánoční nadílka 

 21. 12. 2020 Nadílka zvířátkům v lese  u krmelce 

   6. 1. 2021 Tříkrálové dopoledne 

prosinec 2019 březen 2020 Sezónní činnosti – hry se sněhem a na sněhu 
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   5. 2. 2021 Hrajeme si na „Agenty“ 

10. 2. 2021 18. 2. 2021  Třídní karnevaly 

23. 2. 2021 25. 2. 2021  

 26. 2. 2021 Pyžamový den 

 30. 4. 2021 Den čar a kouzel 

 13. 5. 2021 Vystoupení dětí naší školy - Nástroje se představují 

 17. 5. 2021 Fotografování 

 28. 5. 2021 Zvířátkové plyšové dopoledne 

měsíc červen  Líhnutí malých hrdliček na okně umyvárny 

   1. 6. 2021 Oslava Dne dětí -  Vaky na záda 

  1. 6. 2021   2. 6. 2021 Návštěva knihovny s výukovým programem 

  4. 6. 2021 11. 6. 2021  

   2. 6. 2021 Hledání pokladů Skřítka Lesníčka 

   3. 6. 2021 Návštěva IC Hukvaldy , prohlídka expozice Země hradů 

   9. 6. 2021 Za zvířátky do obory k panu Koutnému 

  9. 6. 2021 11. 6. 2021 Výlet do Tropicu 

 15. 6. 2021 Vycházka k paní Kuběnové - prohlídka domácích zvířat a mláďat 

 18. 6. 2021 Hračkový den 

  6. 6. 2021 20. 6. 2021 Indiánský den 

 25. 6. 2021 Návštěva v 1. třídě 

 29. 6. 2021 Zmrzlinový den - rozloučení s mateřskou školou 

 

 
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.   

 
 

C. 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  
 

C. 7. 1. PŘEHLED DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 
datum účastník název dalšího vzdělávání 

   

8. 10. 2020 48  050 Lidové zvyky a jejich význam při práci s dětmi 

8. 10. 2020 59  374 Lidové zvyky a jejich význam při práci s dětmi 
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Vzhledem k situaci s nemoci covid-19, jejím šířením a dodržováním  podmínek o  shromažďování se konalo 
omezené množství kurzů vhodných pro pracovníky  mateřské školy.   

 
 

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 2020/2021 nebyla ve škole provedena žádná inspekční činnost. 
 

 

C. 10. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 
 

Ve školním roce 2020/2021 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. 

 

 
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 2021/2022. 

 
 

C. 13. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI 
PARTNERY 

 
Zaměstnanci mateřské školy nebyli ve školním roce 2020/2021 organizováni v žádné odborové organizaci. 

 
 

C. 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2020/2021 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. 
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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 

Silvie Jati ERASMUS + 

 
 

   


