
 

 

         

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2021-2022 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Mgr. Alena Lévová 

ředitelka školy 

HUKVALDY 

11. 10. 2022 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 



 
2 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
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, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 
 

Ad A. Zpráva o činnosti  

 

Ad 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel, úda-

je 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  119 600 391 100 žáků 

   Školní jídelna 103 008 888 350 strávníků 

   Školní klub 181 004 968 60 

   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 2021/2022 bylo k 30. 9. 2021 ve škole zapsáno 234 žáků (z toho 12 žáků se 

vzdělávalo 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 60 žáků.  

 
Školní rok 2021/2022 byl poznamenán válkou na Ukrajině. V průběhu školního roku bylo celkem 

vzděláváno 5 žáků z Ukrajiny. Jeden žák se po měsíci vrátil zpět na Ukrajinu. Učitelé se nové situaci přizpů-
sobili. Dělali, spolu s vedením školy, maximum pro to, aby se ve škole cítili dobře. Měli a nadále mají upra-

vený školní vzdělávací program, hodnoceni jsou známkami. Ředitelka školy pedagogické pracovníky pravi-
delně informovala s metodickými pokyny a dalšími informacemi z MŠMT tak, aby bylo na tyto pokyny včas 

reagováno. Ředitelka školy zajistila těmto žákům bezplatné stravování, hrazené z nadace Women for Wo-

men. K 1.9.2022 bude zřízena předmětová komise, která bude řešit úkoly související s touto problematikou.    
 

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, p. o., je výrazně komunitní školou. Její součástí 
jsou základní 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 pro-
stor školy. Společenský 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 vzdělá-

vací činností a s aktivitami, jež vedou k rozvoji klíčových 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 

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 schvá-
lení 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 členkou pracovní skupiny čtenářská 
gramotnost.  

 
V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a s koncepcí rozvoje školy je i 

Školní vzdělávací program „Držím se kořenů života a rostu“. Zřizovatel poskytuje v rámci možností dostatek 
finančních prostředků pro zabezpečení výuky po stránce materiální. Obec Hukvaldy i ředitelka školy využíva-

jí 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 2021/2022 probíhala ve spolupráci se zřizovatelem – obcí Hukvaldy realizace projektu Nad-

stavba odborných učeben ve 4. nadzemním podlaží. V průběhu měsíců července a srpna probíhaly další 

rekonstrukce ve škole – odpady, vodovodní řád a poslední etapa výměny osvětlení a elektroinstalace, tento-
krát v prostorách mateřské školy. Prováděly se výměny podlahových krytin, výmalba téměř všech prostor a 

oprava nebo výměna žaluzií. Velkým problémem bylo zvýšení cen energií. Zřizovatel škole navýšení uhradil 
v plné výši.    

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

jektu Erasmus +. 
 

Díky dlouholeté spolupráci školy s Jazykovou školou Hello a finanční podpoře Obce Hukvaldy, pokračovala i 

ve školním roce 2021/2022 výuka jedné hodiny anglického jazyka týdně pro žáky 5. – 8. 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 kvalifikovaný pedagogický kolektiv, ve kterém fungují dobré vztahy kole-
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giální, ale také s vedením školy. Toto umožňuje vytvářet dobré klima školy. Učitelé jsou nejen kvalifikovaní, 

ale i profesně zdatní, přistupují k žákům individuálně, s respektem a podporují rozvoj jejich vlastní zodpo-

vědnosti. Spolupracují 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 poradenskými zařízeními tak, aby vzdělávání i těchto žáků bylo na co nejvyšší možné úrovni. 
Učitelé zohledňují jejich individuální 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 nao-
pak 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 škol-

ském rejstříku 
 

 
 
Učební plán 2021/2022 v souladu se ŠVP „Držím se kořenů života a rostu“ 

 
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 

Český jazyk a 

literatura 
Český jazyk a literatura 

4+1D 

5 

3+1D 

4 

4+1D 

5 

4+1D 

5 
19 37 4 
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komunikace 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 

 
Nepovinné předměty – Výuka náboženství 

 

     

 1. st. 2. st. 1. ročník Poznámka 

Náboženství 3 hodiny - -  

 
 

 
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 žá-

ků s přiznanými podpůrnými opatřeními je možné využít disponibilní časovou dotaci v ŠVP k zařazení 
předmětů speciálně pedagogické péče.  

 Ředitelka školy použije disponibilní časovou dotaci také k realizaci předmětů speciálně pedagogické 

péče, jsou-li tato podpůrná opatření žákovi doporučena školským poradenským zařízením a zákonný zá-
stupce žáka souhlasil s jejich poskytováním. 

 
 

 

 
 

 
 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ na pracovní smlouvu ze státního rozpočtu (mimo podpůrná opatře-
ní) 

 
Počet zaměstnanců Přepočtení na plně zaměstnané Z toho kvalifikovaní 

20 16,63 16,49 

 
Pedagogičtí pracovníci ZŠ na pracovní smlouvu z podpůrných opatření (asistenti pedagoga) 

 

Ad 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
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Počet zaměstnanců Přepočtení na plně zaměstnané Z toho kvalifikovaní 

3 2,5 2,5 

 

Pedagogičtí pracovníci MŠ na pracovní smlouvu ze státního rozpočtu 

 
Počet zaměstnanců Přepočtení na plně zaměstnané Z toho kvalifikovaní 

8 7,92 7,92 

 

 
Pedagogičtí pracovníci ŠD na pracovní smlouvu ze státního rozpočtu 

 
Počet zaměstnanců Přepočtení na plně zaměstnané Z toho kvalifikovaní 

4 3,48 3,48 

 

 

Vedoucí kroužků ŠK na DPP, DPČ 
 

Počet zaměstnanců Přepočtení na plně zaměstnané Z toho kvalifikovaní 

14 neuvádí se 12 

 
 

Nepedagogičtí pracovníci na pracovní smlouvu hrazeni ze státního rozpočtu ZŠ, MŠ, ŠD 
 

Počet zaměstnanců Přepočtení na plně zaměstnané Z toho odborně způsobilí 

13 7,5 7,5 

 
 

Nepedagogičtí pracovníci na pracovní smlouvu hrazeni z Evropských strukturálních fondů 

(školní asistent MŠ) 
 

Počet zaměstnanců Přepočtení na plně zaměstnané Z toho kvalifikovaní 

1 0,75 0,75 

 
 

Nepedagogičtí pracovníci na pracovní smlouvu hrazeni z prostředků zřizovatele (společenský 

sál, plátcovství DPH) 
 

Počet zaměstnanců Přepočtení na plně zaměstnané Z toho odborně způsobilí 

1 (uklízečka) 0,5 0,5 

1 (účetní) 0,5 0,5 

 
 

Nepedagogičtí pracovníci ŠJ na pracovní smlouvu hrazeni ze státního rozpočtu  
 

Počet zaměstnanců Přepočtení na plně zaměstnané Z toho kvalifikovaní 

7 5,8 5,8 

 
Nepedagogičtí pracovníci ŠJ na pracovní smlouvu hrazeni z doplňkové činnosti  

 
Počet zaměstnanců Přepočtení na plně zaměstnané Z toho kvalifikovaní 

1 0,5 0,5 

 
 

Pracovnice obecní knihovny hrazená zřizovatelem na pracovní smlouvu 
 

Počet zaměstnanců Přepočtení na plně zaměstnané Z toho kvalifikovaní 

1 1,00 1,00 
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V rámci doplňkové činnosti nebo z finančních prostředků zřizovatele jsou někteří zaměstnanci hrazeni na 

DPP, DPČ – ostraha budovy – kódování školy, ozvučení akcí, požární hlídky v sále apod. 

 
 

 

Ad 4. Údaje o přijímacím řízení nebo zápisu k povinné školní docházce a násled-

ném přijetí do školy 

 

 
 

Umístění žáků do vyšších typů škol ve školním roce 2021/2022: 
 

č. typ školy počet žáků poznámka 

1 Gymnázia 6 z devátého ročníku 

2 Gymnázia víceletá 6 z pátého ročníku 

3 Gymnázia víceletá 3 ze sedmého ročníku 

4 SŠ, SOŠ čtyřletý obor 8 z devátého ročníku 

5 SŠ, SOŠ tříletý obor 6 z devátého ročníku 

 

 
Údaje o zápisu do prvního ročníku pro šk. r. 2022/2023 : 

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

30 24 6 

 

 
Od 1. 9. 2022 nastoupilo do 1. ročníku 24 žáků. Byli přijati všichni žáci, jejichž rodiče podali žádost o přijetí 

do 1. roč. a děti splnili podmínky pro přijetí do 1. ročníku. 
 

 
 

Ad 5. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

 

 
Vzdělávání probíhá v souladu se ŠVP „Držím se kořenů života a rostu“. Jedním z hlavních úkolů školního 

roku 2021/2022 bylo učitele i žáky na úpravu školního vzdělávacího programu, v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání od 1. 9. 2022: 
 Aktualizovat zodpovědnost jednotlivých učitelů za oblasti ŠVP. 

 Zajistit vzdělávání učitelů v oblasti využití ICT (robotické stavebnice, virtuální realita). 

 

Naplňování cílů ŠVP vycházelo z Evaluační zprávy o pokroku školy v rámci projektu SRP z června roku 2021. 
 

 
Cílem základního vzdělávání bylo: 

 
 umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 

 podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

 vést žáky k všestranné a účinné komunikaci 

 rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 

 připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá 

práva a naplňovali své povinnosti 

 vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vní-

mavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě 
 učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví 

 vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít 

společně s ostatními lidmi 

 pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu 
s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 
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Rozvíjet činnosti školy na základě místních i regionálních tradic tak, aby škola dále byla centrem kulturního 

a společenského dění v obci a pro žáky byly vytvořeny co nejlepší podmínky k získávání 

vědomostí, dovedností, správných návyků a pracovali v klidném tvůrčím prostředí. 
 

Oblast výchovně vzdělávací činnosti 
 

 pokračovat v budování pozitivního klimatu školy – testování MAPA školy 

 předávat kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání 

 utvářet osobnost, která je schopna samostatně myslet, rozhodovat, projevovat se jako demo-

kratický občan a jednat v souladu s uznávanými životními a mravními hodnotami 
 prohlubovat vzdělávací cíle vzdělávacího ŠVP 

 dodržovat úmluvu práv dítěte 

 vést žáky ke kulturnímu chování ve škole i mimo ni 

 dostatečná informovanost v oblasti sexuální výchovy, drogové závislosti, alkoholismu a škodli-

vosti kouření 
 nepromítat chování žáků do klasifikace 

 více používat nové metody a formy práce - práci ve skupinách, samostatnou práci žáků 

 

 zodpovědnost koordinátora ŠVP a učitelů za jednotlivé oblasti ŠVP 

 
 kontrola a dodržování návaznosti učiva, výstupů v daných oblastech  

 soulad ŠVP s používanými učebnicemi 

 soulad zápisů v TK se ŠVP 

 rozvržení písemných prací tak, aby nebyly děti přetěžovány – hlavní písemné práce nikoliv 

čtvrtletně, ale po tématických celcích  

 kontrola vedení sešitů, sjednocení klasifikace /klasifikační stupeň - četnost chyb/ 

 koordinace a podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
 rada žáků – pravidelné schůzky, projednávání problémů v jednotlivých třídách, schránka důvěry 

 věnování zvláštní pozornosti se SVP ve všech předmětech 

 pravidelné hospitace 

 prověřování vědomostí žáků / celostátní písemné práce – SCIO,  Kalibro, účast v soutěžích/ 

 třídění domovního odpadu – zvláštní koše na umělou hmotu 

 dodržování pitného režimu u dětí – automat ve školní jídelně, zapojení do projektu Ovoce a mléko do 

škol. 
 sortiment potravin ve školním bufetu odpovídající zdravé výživě dětí 

 pobyt dětí před budovou v době velké přestávky 

Oblast mimoškolní činnosti – podpora kroužků v rámci školního klubu 

 
 umožnění pobytu dětí v areálu školy v době mimo vyučování / fotbal, tenis, volejbal, apod./ 

 podpora učitelů při pořádání zájezdů pro děti na divadelní představení., bazén, filmová představení 

 

Oblast materiálně technického zabezpečení 

 
 zajišťování finančních prostředků z EU 

 využít Šablon III pro rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti čtenářské a matematické gramot-

nosti. 

 spolupracovat se zřizovatelem při výstavbě 4. nadzemního podlaží (učebna informatiky, učebna ja-

zyků) 
 příprava projektu na nadstavbu nad mateřskou školu (učebna výtvarné výchovy a učebna hudební 

výchovy)  

 zapojit se do další výzvy projektu Erasmus + 

 pokračovat ve výměně osvětlení – středisko mateřská škola  

 pokračovat v postupném vybavování tříd a kabinetů nábytkem 

 pokračovat v pořizování interaktivních tabulí do tříd 

 pokračovat ve vybavování novými učebními pomůckami 
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Oblast spolupráce s rodiči 

 

 informovanost rodičů o dění ve škole prostřednictvím Školy on-line, webových a facebookových strá-
nek, Hukvaldského občasníku 

 spolupráce s radou školy  

 spolupráce se Sdružením rodičů – granty, lampiónový průvod ke Dni vzniku samostatného českosloven-

ského státu, dětský karneval, Den dětí – Mejdan za školou 
 seznámení s plánem školy, harmonogramem školního roku 2021/2022, výroční zprávou za šk.r. 

2020/21 a dalšími důležitými informacemi prostřednictvím Zpravodaje na školní rok 2021/2022 

 

Oblast spolupráce se zřizovatelem – Obcí Hukvaldy  
 

 zajišťovat využití společenského sálu formou pronájmů v rámci doplňkové činnosti 

 pravidelně informovat pedagogické pracovníky o jednáních zastupitelstva, týkajících se školy 

 vystupování při akcích pořádaných Obcí 
 pomoc učitelů při akcích pořádaných Obcí 

 společné akce – Oslavy 28. října apod. 

 účast představitelů Obce na slavnostním zahájení a ukončení školního roku, Akademii, případně na 

dalších akcích pořádaných školou 

 

Ad 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími 

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných 

zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií 

 
Výsledky vzdělávání žáků za 1. pololetí. 

 

Klasifikace (základní údaje) 
sledovaný údaj organizační část výsledek 

Průměr školy všichni žáci 1,32 

Nejlepší průměr 1.A 1,00 

Nejhorší průměr 8.A 1,72 

Zameškané hodiny všichni žáci 15908 

Zameškané hodiny průměr jeden žák 65,74 

Neomluvené hodiny všichni žáci 0 

Nejmenší počet zameškaných hodin na 
žáka 

4.A 39,17 

Největší počet zameškaných hodin na žáka 5.A 83,24 

 

 
 

Výsledky klasifikace a chování 

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

Cel-
kem 

              
počet žáků  26 17 15 28 25 17 23 26 15 18 15 20 245 
z toho samé jedničky 24 11 11 10 10 6 8 3 4 2 0 4 93 
z toho vyznamenání 0 4 4 12 4 5 10 15 4 4 6 8 76 
z toho dostateční 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 5 6 16 
z toho nedostateční 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
z toho v zahraničí 2 2 0 0 5 0 0 1 1 0 1 0 12 
              
průměr třídy 1,00 1,05 1,08 1,26 1,21 1,39 1,29 1,32 1,34 1,64 1,72 1,49 1,32 
              
pochvala tř. učitele 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 
napomenutí tř. učitele 0 0 0 4 1 6 0 2 4 4 5 0 26 
důtka třídního učitele 0 0 0 2 0 1 0 2 1 2 3 0 11 
pochvala ředitele 
školy 

0 0 0 1 0 2 4 2 1 0 2 1 13 

důtka ředitele školy 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 1 7 

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

 
 

 
Výsledky vzdělávání žáků za 2. pololetí.  

 

Klasifikace (základní údaje) 

sledovaný údaj organizační část výsledek 

Průměr školy všichni žáci 1,32 

Nejlepší průměr 1. A 1,00 

Nejhorší průměr 8. A 1,74 

Zameškané hodiny  všichni žáci 13154 

Zameškané hodiny průměr jeden žák 54,13 

Neomluvené hodiny všichni žáci 0 

Nejmenší počet zameškaných hodin 
na žáka 

4. A 25,50 

Největší počet zameškaných hodin 
na žáka 

9. A 83,60 

 
 

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 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 

Výsledky klasifikace a chování 
 

1.A 2.A 2.B 3.A 4.A 5.A 5.B 6.A 7.A 7.B 8.A 9.A 
Cel-
kem 

              
počet žáků  26 18 15 28 25 17 23 26 16 18 15 20 247 
z toho samé jednič-
ky 

24 10 11 9 10 6 8 2 4 2 0 3 89 

z toho vyznamenání 0 6 3 12 5 7 12 15 5 3 5 9 82 
z toho dostateční 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 4 6 16 
z toho nedostateční 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
z toho v zahraničí 2 2 0 0 5 0 0 1 1 0 1 0 12 
              
průměr třídy 1,00 1,08 1,08 1,31 1,22 1,31 1,29 1,35 1,36 1,63 1,74 1,50 1,32 
              
pochvala tř. učitele 8 5 6 11 17 7 13 26 6 5 14 14 132 
napomenutí tř. 
učitele 

0 0 0 10 0 0 0 2 3 3 0 1 19 

důtka třídního 
učitele 

0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 6 

pochvala ředitele 
školy 

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

důtka ředitele školy 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 4 
snížený stupeň 
z chování 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Národní testování žáků 9. ročníku 2021/2022 

 

     Testování proběhlo v prosinci 2021 v rámci projektu Národního testování od společnosti SCIO, do které-
ho se zapojilo téměř 400 škol z celé ČR. Dvacet 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. 

      
 

Testování z anglického jazyka SCATE ve školním roce 2021/2022 v 9. ročníku 
 

     Testování z anglického jazyka SCATE proběhlo v listopadu 2021. Test probíhal pouze on-line a ověřoval 
dvě základní dovednosti: čtení a poslech.  

     Naše škola testovala 20 žáků a podle výsledků byli žáci zařazeni do úrovní podle Společného evropského 
jazykového rámce, který vydala Rada Evropy v roce 2001.  

     Z celkového hodnocení vyplývá, že 8 žáků nedosahuje požadované úrovně A2, naopak 7 žáků je svými 

znalostmi v celkovém hodnocení na úrovni střední školy (B1, B2). 
 

 

Počet žáků na jednotlivých úrovních 

úroveň celkové hodnocení  

A0 3  

A1 5  

A2 5  

B1 5  

B2 2  

 

 

Ad 7 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění 

podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, 

mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy 
 

Chod školního roku 2021/2022 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 naplá-
novali připravit 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 ško-

ly. 

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

psychosociálnímu klimatu ve škole.  

Všechny třídy si na začátku školního roku ve spolupráci s třídními učiteli vytvořily svá vlastní pravidla ohled-

ně vzájemných 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 2021/2022 sdružoval celkem 10 zájmových útvarů: Florbal, Modeláře 
- elektroniku, Modeláře - mechatroniku, Keramiku, Snaggolf, Vaření a stolování, Šikovné ruce, Dramatický a 

mediální, Literárně tvůrčí a Pěvecký sbor. 

V rámci prevence dopravy žáci 4. a 5. ročníku navštívili v květnu dopravní hřiště v Příboře. Po roční odmlce 
jsme oslovili pracovníky Poradny pro primární prevenci v Ostravě, aby s žáky 4. – 9. ročníku probrali témata 

šikany, kyberšikany, drog, nebezpečné elektronické komunikace a bezpečného sexuálního chování. Akce 
proběhly v dubnu a červnu. Seminář pro rodiče PhDr. Jana Svobody a přednáška kurátorky OSPODu pro 8. 
ročník na téma Trestní odpovědnost dětí do 15 let byly z důvodu mimořádného epidemiologického opatření 
MZČR přeloženy na příští školní rok. V prosinci pak žáci 2. stupně absolvovali program ČSOB zaměřený na 
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finanční gramotnost a internetové bankovnictví, kde byli mimo jiné seznámeni se zacházením s citlivými 

údaji a upozorněni na možná rizika, která v souvislosti s touto činností vznikají. Ve spolupráci s obcí Hukval-

dy jsme na závěr školního roku představili žákům školy členy a činnost nově zřízené obecní policie.  

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. Součástí 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 člověka. Osmá třída v hodinách přírodopisu přemýšlela o vlivu návy-
kových 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 připo-

menuto v kapitolách „Globální společenské problémy, Využití volného času, Životospráva, Hledání smyslu 
života“. Navíc v hodinách VkZ a VkO byly využívány filmy týkající se dané problematiky. 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. 

Mohou tak učinit i v rámci schůzek školního parlamentu, který se pod vedením výchovného 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 preven-

tivní program a také program proti šikanování, který je od školního roku 2008/2009 součástí minimálního 

preventivního program. 

Ve školním roce 2021/2022  jsme u čtyř žáků řešili závažné přestupky  proti školnímu řádu (3 žáci držení 

nebo užívání návykových látek, 1 žák slovní agrese vůči spolužákům a učiteli), za které jim byly uděleny 
důtky ředitele školy. Jednomu žákovi byl za opakované a hrubé přestupky proti školnímu řádu udělen sníže-

ný stupeň chování. 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným je věnována patřičná pozornost. Na škole 

pracovaly 3 asistentky pedagoga. Čtyři pedagogičtí pracovníci se splněnou kvalifikací vedli 4 skupiny žáků, 
kterým školská poradenská zařízení doporučila tato podpůrná opatření. Třináct učitelů bylo zapojeno do 

projektu Národní plán obnovy – doučování. Poskytovali pomoc a podporu žákům, kteří měli problémy 

s učivem, přišli po nemoci apod. Tato podpora byla realizovaná v souladu s podmínkami přiznání těchto 
finančních prostředků škole. Tito žáci měli možnost zapojit se v rámci projektu „Šablony III“ do klubů des-

kových a logických her a čtenářských klubů.  

Nadaní žáci na hudební výchovu měli možnost zapojení se do mezinárodního projektu Let´s sing. Zkoušeli 

nácvik oratoria se zkušenými režiséry Luďkem Golatem a Iljou Rackem. Vystupovali na prknech Slezského 
divadla v Opavě, spolu se skutečnými zpěváky a herci. 

Nadaným žákům je také věnovaná pozornost ve výuce.          

     

Ad 8 Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného rozvoje nepedago-

gických pracovníků 

 

DVPP     2021/2022 
 

termín název akce účastník 

18.8. - 21.8. Školní systemické konstelace Fil, RK 

24.8. Učíme o globálních souvislostech VII. Fil, Ps 

30.8. Typologie podle MBTI Zda 

6.9. Možnosti dotací z ITI Ostravsko Lé 

7.9.  Festival přírodních věd Ja 

30.9. Metodická poradna pro ředitele škol MK 

6. - 7.10. Rozvíjení čtenářské gramotnosti ve škole St, Koc 

8.10. Jsme tým? Bal 

11.10. Didaktické hry a jiné činnosti na 1. stupni ZŠ RK 

14.10. Hudební výchova na 1. stupni ZŠ? Hravě! RK 

18.10. Odpadový žebříček Schw 
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19. - 20.10. Kurz přežití pro ředitele škol Lé 

3.11. Kooperativní a párové metody učení Šách 

15.11. Násobilka a dělení v oboru násobilek - webinář St 

15. - 16.11. Závěrečná konference Místního akčního plánu Frýdek – Místek II Lé 

23.11. Geometrie činnostně v 1. - 3. ročníku - webinář St 

24. - 25.11. Úvod do konstruktivistické výuky informatiky na 1. stupni ZŠ Bal, Vě 

17.11. Příběhy našich sousedů Fil 

2.12. Biodiverzita a její management Fil 

6.1. Ředitel a zřizovatel školy - webinář Lé 

1.2. Metodická poradna pro ředitele škol Lé 

14.2. Jak na nový RVPZV ve škole - webinář Lé 

15.2. Jak na zlobivého žáka funkční analýzou chování Jš 

16. a 21.2. Formativní hodnocení dětí a žáků Vě 

23.2. 6 klíčových měkkých kompetencí pro žáky  Šách 

24.2. Metodické setkání skupiny čtenářské gramotnosti Lé 

28.2.  Jak na zlobivé dítě - webinář Fil 

2.3. Rozpočet školy - webinář Lé 

3.3. Cvičitel korfbalu Fil, Jš 

17.3. Metodická pomoc v systému Inspis ŠVP pro ZŠ a gymnázia Lé 

21.3. Nový žák ve třídě – zaměřeno na ukrajinského žáka - webinář Vě 

24.3. Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi Hru, St 

30.3. Aktivity CLILL ve vyučování - webinář Lé 

30.3. Gramatické učivo činnostně ve 2. ročníku Koc 

31. 3. - 1.4. Dvoudenní seminář pro ŘŠ ZŠ a MŠ Lé 

6.4. Nové právní předpisy od 1. 1. 2021 Lé 

11.4. Financování nepedagogické práce - webinář Lé 

25.4. Diskuse v třídnických hodinách efektivně a nápaditě  - webinář Koc 

25.4. Násobilka a dělení v oboru násobilek - webinář Koc 

25.4. Přírodovědný seminář pro učitele Schw 

25.4. Diskuze v třídnických hodinách efektivně a nápaditě - webinář Rim 

26.4. Geometrie činnostně v 1. - 3. ročníku - webinář Koc 

28.4. Výuka nové informatiky v podmínkách českého školství Ja 

28. - 29.4. Hodnocení, sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáka - 
webinář 

Lé 

30.4. Bible – kniha života Ps 

5.5. Spisová služba a archivace dokumentů ve školách v kontextu 
legislativních změn - webinář 

MK 

5.5. Minerály badatelsky a zajímavě Ps 

24.5. Formativní hodnocení a role učitele Šách 

27.5. Školská legislativa aktuálně + vzdělávání a integrace dětí a žáků 
ukrajinské národnosti 

Vě 

27.5. Dějepis+, ověřování výukových materiálů Fil 

30.5. - 13.6. Natáčíme výukové video RK 

10.6. Pedagogické kompetence a skupinová dynamika RK, Šách 

11. - 13.6. Anglická konverzace 24 VH Jat 

15.6. Institucionalizace školních psychologů a školních speciálních 
pedagogů financovaných z Operačního programu Jan Amos 

Komenský 

Lé 

27.6. Školení první pomoci všichni PP 

průběžně Matematika – kurzy online Zda 

 

 

 

 

Ad 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

+ 
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Účast na jiných akcích 2021/2022 

 
název soutěže a místo konání počet soutěžících umístění 

Listopad 

Přírodovědný klokan – školní kolo, (8. – 9. třída), Hukvaldy 34  

Soutěž mladých zoologů 7  

Leden 

Školní kolo olympiády z ČJ 20  

Březen 

Matematický klokan – školní kolo (2. – 8. třída) 183  

Matematická olympiáda – školní kolo, 6. – 9. třída 42  

Pythagoriáda – školní kolo 76  

Velká cena ZOO 9  

Vybíjená 4. a 5. tříd Fryčovice 10 4. místo 

Okresní kolo olympiády z ČJ 1 9. místo 

Duben 

Loutnička – školní kolo 10  

Loutnička – obvodní kolo ve Frýdku – Místku  2 2 x 1. místo 

McDonald Cup – okrskové kolo mladších a starších žáků 21 3. místo, 2. místo 

Korchem – korenspondenční soutěž 10  

Květen 

Koncert vítězů Loutničky na zámku ve Frýdku 2  

Minikopaná – okrskové kolo Fryčovice 9 1. místo 

Okresní kolo v minikopané 9 6. místo 

Červen 

Atletika Brušperk – 1. stupeň 20 
2 x 1. místo, 2 x 2. 
místo, 5 x 3. místo 

Atletika Brušperk – 2. stupeň 28 
6 x 1. místo, 2 x 2. 

místo, 1 x 3. místo 

 
Akce školy 2021/2022 

 

datum název akce 

2. - 3.9. Adaptační pobyt žáků 1. ročníku 

8.9. T-mobile olympijský běh 

23.9. Z pohádky do pohádky, Vývoj populární hudby – divadelní představení 

24.9. Česko sportuje - Sportujeme s liškou 

27.9. Exkurze Obecního úřadu Hukvaldy (9.A) 

5.10. Erasmus+ - Wisla 

14. - 15.10. Mobilní planetárium (1.A-6.A) 

18.10. Bankéři do škol (8.A, 9.A) 

19.10. Mobilní planetárium (7.A-9.A) 

19.10. Aktivní odpoledne (7.A) 

25.10. Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku 

1.11. Jablíčkový den (4.A) 

4.11. Prohlídka školy pro žáky z Chlebovic 

9.11. Pohovory s rodiči a žáky 

20.11. Jarmark pro dobrou věc 

21.11. Vítání občánků 

25.11. Africká pohádka, Legenda V+W – divadelní představení 

25.11. Rozsvícení vánočního stromu 

3.12. ČSOB – Bezpečnost on-line – finanční gramotnost 

9.12. Vernisáž výstavy – Muzeum Tatra Kopřivnice (9.A) 

14.12. Trenéři do škol 

15.1. Let´s sing – divadelní představení – Slezské divadlo Opava 

20.1. Exkurze SŠ Lískovecká (9.A) 

23.2. Návštěva Pedagogicko-psychologické poradny FM (3.A) 
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24.2. Teambuilding 7.A - bowling 

23.3.  Schůzka s rodiči budoucích prvňáků 

25.3. Den učitelů 

12.4. Pohovory s rodiči a žáky 

21. - 22.4. Erasmus+ – Těšín (7.A, 7.B) 

22.4. Programy primární prevence (4.A, 6.A, 8.A) 

23.4. Vítání občánků 

29.4. Programy primární prevence (7.A, 7.B, 9.A) 

1. - 7.5. Zájezd do Velké Británie 

4.5. Hubert – projektový den environmentálního centra (2.A, 3.A) 

11.5. Ochrana člověka za mimořádných událostí – projektový den 

11.5. Školní výlet - ZOO Ostrava (5.A, 5.B) 

12.5. Fotografování tříd 

18.5. Exkurze Osvětim 

19. - 21.5. Exkurze Praha (9.A) 

19.5. Školní výlet – Bouzov a Mladečské jeskyně (6.A, 7.A) 

23.5. BESIP – dopravní hřiště Příbor (4.A) 

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

24.5. Projekt Veselé zoubky (1.A) 

24.5. Návštěva ZŠ Kozlovice (6.A) 

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

25. - 26.5. Testování ČŠI (9.A) 

27.5. Návštěva obecní knihovny (1.A) 

27.5. Středoafrická republika – přednáška pro žáky 2. stupně 

1.6. Školní výlet – Kunín (1.A, 4.A) 

2.6. Divadelní představení žáků ZŠ pro MŠ a rodiče – O Honzovi 

3.6. Školní výlet – Kunín (2.A, 2.B, 3.A)) 

3.6. Školní výlet – Velký Javorník (5.A) 

7.6. Poznávací církevní pouť Ostrava 

11.6. Mejdan za školou 

15.6. Pasování na čtenáře (1.A) 

16.6. Exkurze Marlenka (9.A) 

16. - 17.6. Školní výlet Starý Jičín (4.A) 

21. - 22.6. Školní výlet Starý Jičín (1.A) 

22.6. Programy primární prevence (5.A, 5.B)) 

opakované akce: Lekce plavání – Fryčovice (1. – 4. ročník) 

 
Informace o činnosti školy jsou pravidelně prezentovány v místním periodiku Občasník, webových a face-   
bookových stránkách a v místní kabelové televizi. TV Studio Sněženka Sedlnice vysílá pravidelně zpravodaj-

ství o činnosti školy v regionu. Jako součást výroční zprávy je za každý školní rok pořízena obrazová kronika 
ze školních i mimoškolních akcí školy. 

Nedílnou součástí výroční zprávy je fotokniha za školní rok 2021/2022 a čtyři čísla místního periodika Ob-
časník, kde škola svými příspěvky prezentuje svou činnost na veřejnosti.  

 

 

Ad 10. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

Ve školním roce 2021/2022 nebyla provedena kontrola Českou školní inspekcí. 
 

 

Ad 11. Základní údaje o hospodaření školy 2021 - rozbor hospodaření 
 
 

Základní ekonomické údaje o hospodaření školy 

     
Zpráva o hospodaření 2021 - rozbor hospodaření 
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Počet žáků MŠ 81 

   Počet žáků ZŠ 235 
   Celkem 316 
   

     Struktura příjmů a výdajů 
 

příjmy výdaje rozdíl 

     A. Příjmy a výdaje z rozpočtu kraje 

Mzdy + ONIV (ÚZ 33353)   27 632 732,00 27 616 382,00 16 350,00 

        0,00 

        0,00 

celkem A   27 632 732,00 27 616 382,00 16 350,00 

     B. Příjmy a výdaje / zřizovatel 

neinvestiční   4 170 000,00 4 555 400,42 -385 400,42 

Odpisy z projektu Odborné učebny 248 467,00 0,00 248 467,00 

Odpisy - zahrada MŠ   95 772,00 95 772,00 0,00 

Odpisy z projektu Rozvoj venkova (obecní knihov-

na) 20 835,00 20 835,00 0,00 

Čerpání rezervního fondu   114 551,00 0,00 114 551,00 

        0,00 

celkem B   4 649 625,00 4 555 400,42 -22 382,42 

     C. Příjmy a výdaje / vedlejší činnost 

nájmy - tělocvična   39 225,00 39 128,00 97,00 

nájmy -sál   18 276,23 17 528,00 748,23 

knihovna   12 309,00 10 816,00 1 493,00 

cizí strávníci, pronájem kuchyně, hostinská činnost 872 019,27 871 235,94 783,33 

ostatní činnost školy   6 100,00 5 000,00 1 100,00 

celkem C   947 929,50 943 707,94 4 221,56 

     D. Příjmy a výdaje / ostatní z hlavní činností 

MŠ+ŠK+ŠD - příspěvky   330 459,31 296 308,53 34 150,78 

stravování   1 043 332,73 1 049 361,06 -6 028,33 

celkem D   1 373 792,04 1 345 669,59 28 122,45 

     Celkem A až D   34 604 078,54 34 461 159,95 9 961,59 

     Příjmy a výdaje / dary       

WOMEN FOR WOMEN - obědy pro děti 25 600,00 23 936,00   

Hyundai   18 000,00 18 000,00   

          

 Projekty         

Šablony III (Celková výše 827 626,--Kč od 1. 9 .2020) 243 523,80 

 vybavení Obecní knihovny  (Celková výše 250 000,--Kč) 200 000,00 

 Celkem projekty 
  

243 523,80 
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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 18 7 

2. ŠD 24 10 14 

3. ŠD 25 11 14 

4. ŠD 26 15 11 

 
 

Počty žáků jednotlivých tříd v odděleních ŠD. 
 

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

        

1. 24 10 14 0 24 0 0 

2. 30       19 11      15 0 15 0 

3. 26 15       11       0  0        0       26 

4. 16 8 8 6 0 10 0 

5. 4 2 2 4 0 0 0 

 

2021/2022 - školní klub  
 

 počet žáků chlapci dívky 

    

školní klub 60 38 22 

 

 
Počty žáků jednotlivých tříd v  ŠK. 

 
třída počet žáků chlapci dívky 

    

1. 0 0 0 

2. 0 0 0 

3. 0 0 0 

4. 2 1 1 

5. 20 15 5 

6. 9 7 2 

7. 21 11 10 

8. 5 1 4 

9. 3 3 0 

 

mailto:info@zshukvaldy.cz
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Akce během školního roku 2021/2022 v rámci všech oddělení. 

 

č. název akce datum 
počet zúčast-
něných dětí 

1. „Řád ŠD“ -  seznámení se s kamarády a     prostředím 2. 9. 2021 90 

2. „Kdo je kdo?“ – odkud pochází mé jméno a co znamená  20. 9. 2021 81 

3. „Mezinárodní den zvířat“ – beseda   4. 10. 2021 90 

4. „Domácí mazlíček“ – péče o mazlíčky, jejich jména – povídání 12. 10. 2021 86 

5. „Drakiáda“ – nebe plné draků v okolí školy 20. 10. 2021 80 

6. „Cesta kolem světa“ – orientace na mapě, kde je ČR, památky 5. 11. 2021 76 

7. „Hrajeme si“ – hry dětí z celého světa 16. 11. 2021 71 

8. „Vánoce“ – u nás, ve světě, zvyky a tradice - beseda  20. 12. 2021 68 

9. „Poznáváme blíže místo, kde žijeme“ – vyprávění, návštěva OÚ 14. 1. 2022 81 

10. „Každý umíme něco“ – hvězdy v naší družině 15. 2.2022 91 

11.  „Jaro“ – pozorujeme přírodu, kvízy 7. 3. 2022 89 

12. „Velikonoce“ – zvyky, tradice, obyčeje 1. 4. 2022 72 

13. „Dopravní výchova“ – bezpečně v dopravním provozu 7. 4. 2022 80 

14. „Den matek“ – moje maminka 6. 5. 2022 85 

15. „První pomoc“ – co dělat? – beseda 13. 5. 2022 80 

 
Seznam kroužků v roce 2021/2022 v rámci školního klubu. 

 

název kroužku vedoucí 

Šikovné ruce – háčkování Piskořová H., Kociánová K. 

Florbal Jarošek R. 

Modelář Čajánek. S. 

Modelář – Mechatronika Čajánek S.  

Elekto Sikora L. 

Sbor Křenková R. 

Keramika Stiborková L., Větřilová K. 

Vaření a stolování Havlová B., Zdarsová I. 

Snaggolf Jašková M. 

Dramatický a mediální Daňková H. 

„Muzikálové hrátky“  hudebně - dramatický Jati S. 

Šikovné ruce – háčkování Piskořová H., Kociánová K. 

Florbal Jarošek R. 

Modelář Čajánek. S. 

 

Závěrečné hodnocení školního roku 2021/2022. 
 

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.  

 

 

    MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 

 

Ad C. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

 

 
 
 
C. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 
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C. 1. 1., 1. 2.   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 

 

 
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 

mailto:info@zshukvaldy.cz
mailto:mshukvaldy@seznam.cz
http://www.zshukvaldy.cz/
http://www.hukvaldy.eu/
mailto:obec@ihukvaldy.cz
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horních prostor mateřské školy a na odpolední svačinu se opět vrací do své třídy. Všechny čtyři třídy pře-

chází 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, plastové domečky, fotbalové branky a pergola se stolem a lavičkami. V uvedeném prosto-
ru 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 , historic-
ké památky i bohaté tradice. Všechno toto bohatství obce se také promítá do vzdělávacího programu ma-

teřské školy. 

 
 

C. 2. Přehled oborů vzdělání 
 

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání jako počáteční stupeň veřejného vzdělávání organizovaného 
a řízeného 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 pro-

cesu je považováno předškolní vzdělávání a jako takové dnes nachází významnou podporu státu. 

 
Předškolní vzdělávání je institucionálně zajišťováno mateřskými školami. Koncepce předškolního vzdělávání 

je založena na týchž zásadách jako ostatní obory a úrovně vzdělávání a řídí se s nimi společnými cíli: orien-
tuje se k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpo-

klady 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 zdra-

vém citovém, 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. 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 mož-
né zařazovat do běžných tříd mateřských škol. 

 
Poskytování předškolního vzdělávání je podle školského zákona veřejnou službou. 

 
 

C. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení 

Ve školním roce 2021 / 2022 pracovalo v naší mateřské škole 8 pedagogických pracovníků, 3 správní za-
městnanci, 1 nepedagogický pracovník (chůva). 
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C. 3. 1.   Rozdělení pracovníků podle věku  

 

(stav k 1. 9. 2021) 
počet zam. z toho žen z toho mužů věk 20-30 věk 30-40 věk 40-50 věk 50+ 

       

        11       10      1     1      2      3      5 

 

 
C. 3. 2.   Rozdělení pracovníků podle vzdělání  

 
(stav k 1. 9. 2021) 

pořadí délka praxe vzdělání kvalifikace úvazek % pracovní zařazení 

1. 39 VŠ ANO 100% zástupkyně ředitelky pro MŠ 

2. 16 SŠ ANO 100% učitelka 

3. 29 SŠ ANO 100% učitelka 

4. 33 VŠ ANO 100% Učitelka 

5. 4 VŠ ANO 100% Učitelka 

6. 15 SŠ ANO 100% Učitelka 

7. 8 SŠ ANO 93% Učitelka 

8. 19 VŠ ANO 100% Učitelka 

9.  OU  100% správní zaměstnankyně 

10.  SŠ  50% správní zaměstnanec 

11.  VŠ  30% správní zaměstnankyně 

 

 
 

C. 4. Údaje o přijímacím řízení 
 

C. 4. 1.   Zápis o předškolním vzdělávání 

Zápis do mateřské školy proběhl 4. května  2022 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.    K zápisu přišlo 34 dětí. Mateřská škola měla ke dni zápisu vol-
ných 19 míst. 15 dětí obdrželo rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání. 

V průběhu měsíce června se odhlásily z docházky do mateřské školy tři děti( z toho jedno, které 

bylo přijato v přijímacím řízení) a jedno dítě bylo předčasně zaškoleno do základní školy. Na jejich 
místa  byly přijaty děti podle pořadí dosažených bodů v přijímacím řízení. Celkem bylo přijato 22 
dětí. Věkové složení přijatých dětí:  18 dětí tříletých, 3 děti čtyřleté a 1 dítě pětileté - předškolní. 
Všechny přijaté děti byly ze spádového obvodu obce Hukvaldy. 

Z 11 nepřijatých dětí má bydliště v obci Hukvaldy 7. Z toho se jedná o 7 dětí dvouletých. 4 děti, 
které podaly žádost o předškolní vzdělávání nemají trvalé bydliště v naší obci. ( 1dítě pětileté, 1 
tříleté a 2 děti dvouleté). 

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS PRO DĚTI CIZINCŮ Z UKRAJINY 

Zvláštní zápis se uskutečnil 14. června 2022. K zápisu se dostavily dvě děti. Obě děti obdržely roz-
hodnutí o nepřijetí. Nesplnily podmínku přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovenou Zákonem č. 
258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, § 50. 

 
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. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok 
 
POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
 

●    Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8. 2022 pěti 
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      let. 

●    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 
●   Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole  zvolit 
      individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, 
      vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. 

      Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. 
      Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy 
      zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před 
      počátkem školního roku, tedy do 31. května 2022 

 
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 oč-
kováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kon-
traindikaci (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 kriteria, 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 2022/2023  
(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 * 20 

 Trvalý pobyt dítěte mimo spádovou oblast 0 

2. 

věk dítěte 

Dítě, které dosáhne ke dni nástupu do MŠ (k 1. 9. 
2022) 5 let věku 

20 

 Dítě, které dosáhne ke dni nástupu do MŠ (k 1. 9. 
2022) 4 let věku 

15 

 Dítě, které dosáhne ke dni nástupu do MŠ (k 1. 9. 
2022) 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. 
2022) 2 let věku - narozené od 1.1. 2020 

0 

3. Individuální Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami – doložené 0 - 10 
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situace potvrzením odborného pracoviště 

 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 ma-
teřské 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: 

 
V případě rovnosti bodů bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu doplňující kritérium: 

 datum narození dítěte - starší dítě má přednost. 
 

V případě rovnosti bodů na posledním volném místě pro přijetí dítěte,  použije  ředitelka mateřské 

školy losování za účastí právních zástupců dětí. 
 

C. 4. 2.   Zápis do základní školy 

Zápis do 1. ročníku základní školy proběhl podle opatření Ministerstva školství, mládeže a tělový-

chovy (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. Vyhodnocení naplněných cílů  

Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat a podporovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni 

pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktiv-
nímu rozvoji a učení. Předškolní vzdělávání  obohacuje denní program dítěte v průběhu jeho před-

školních let a poskytuje dítěti odbornou péči. Usiluje o to, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly 
stavěny na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě, a aby 
čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spo-

lehlivých základů do života i vzdělávání.   

Mezi hlavní rámcové cíle předškolního vzdělávání patří : 

 rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání  
 osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 
 získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na 

své okolí 

Filozofii naší mateřské školy je rozvíjet a podporovat samostatnost a sebevědomí dítěte, jeho plné 

a spokojené prožívání, sebejistotu a důvěru ve vlastní schopnosti. Učit dítě dívat se kolem sebe, 
být otevřené poznání i prožívání, učit je zájmu rozumět všemu, co život přináší, učit děti přijímat 
změny a přizpůsobovat se jim, učit je žít mezi ostatními a komunikovat s nimi. Nacházet mezi nimi 
kamarády pro život, hru, učení, být snášenlivé a tolerantní k odlišnostem druhých, schopné uplat-
nit se a prosadit se mezi nimi. 

Mateřská škola chce docílit, aby: 

 dítě v mateřské škole bylo spokojené 
 dítě mělo možnost pobývat v podnětném, estetickém, pohodovém prostředí 
 rodiče byli rovnocennými partnery mateřské školy 

 
Za hlavní vzdělávací cíle jsme si stanovili 
 
 podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu 
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 rozvíjet schopnost dítěte samostatně se rozhodovat a přemýšlet 

 poskytovat dětem možnost získávat lidské hodnoty a vytvářet vztahy mezi lidmi 

 usilovat o vytváření základních životních postojů na základě prožitkového učení 
 
 
     Na základě vyhodnocení vzdělávacích výsledku jsme určili tři okruhy zaměření naší mateřské 
školy. Školní vzdělávací program máme zpracovaný na období 3 let. V každém školním roce by-
chom se blíže chtěli zaměřit na jeden okruh. 

 
 pohybové činnosti 
 ochrana přírody 
 hudební činnosti 
 
POHYBOVÉ ČINNOSTI 

 
Projekt pohybové výchovy-zaměřený na rozvoj fyzické zdatnosti, obratnosti a  vytrvalosti. Zdra-
votní a rehabilitační cvičení.  
 taneční  a pohybové hry 
 pohyb v terénu 

 cvičení v tělocvičně 
 hry s míčem na hřišti…. 

 
OCHRANA PŘÍRODY 
 

Projekt environmentální výchovy   
 vytvářet u dětí kladný vztah k přírodě pomocí aktivního  utváření okolí,  
 ochraně životního prostředí 
 předávání znalosti, formovat postoje a utvářet kompetence k jednání  ochraně přírody 

 naučit se nejen přírodu vnímat, ale také chránit 
 výukové programy v přírodě 
 prohlídka obory 
 seznámení s různými ekosystémy 
 krmení zvířat v zimě… 

 

HUDEBNÍ ČINNOSTI 
 

Projekt hudební výchovy - rozvíjet hudebnost dětí, smysl pro rytmus, učit se sladit pohyb 
                                           s hudbou (tradice rodného kraje -Leoš Janáček) 

 pěvecké činnosti 
 hudebně pohybové činnosti 
 instrumentální činnosti 

 poslechové činnosti 
 
Hlavní cíle vychází z rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Dále jsou stanoveny konkrét-
ní záměry dané vzdělávací oblasti. Učitelky při své práci vycházejí ze školního vzdělávacího pro-
gramu. Konkrétní vzdělávací nabídku tvoří v třídních programech, kde respektují oblasti zaměření 
naší mateřské školy. Učitelky si pro svou práci vypracovávají jednotlivé projekty – nápady, zásob-
níky, projektové dny, týdenní vzdělávací nabídku. Vzdělávací nabídku máme rozdělenou do tema-

tických celků, které se dělí na tematické části. Tematické celky jsou dány školním vzdělávacím 
programem, tematické části si volí učitelky na třídě samostatně. Musí však směřovat k vytýčeným 

záměrům, cílům. 

 

C. 6. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ  

C. 6. 1.   ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

 NÁZEV PROGRAMU 

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

STARÝM HRADEM“. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Postoje
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kompetence
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„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 tajem-
ství 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 člán-
kem celého programu, všech tematických 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 zvída-

vosti 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 posta-

vy, navrhovat možná řešení. Starý hrad dává možnost i motivaci k pohybovým, výtvarným, hu-

debním, dramatickým činnostem., experimentům. Na hrad mohou přijet různé návštěvy, které 
umožní dítěti poznat jiné kultury a jejich tradice. Hrad umožňuje srovnávat minulost 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 oblas-
tech. Cílem je uspokojování a respektování každodenních  potřeb dítěte. 

 

 
C. 6. 2. PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ 

 
datum od datum 

do 
název aktivity  účast 

21. září 2021 9.00 Divadlo - Smíšek 
Ostrava 
představení – 2 000 Kč 

Veselá školička 57 

13. ledna 2022 10.30 Divadlo  Beruška 
představení – 45 Kč 

Zimní pohádka O sněhu-
lákovi 

46 

21. března 2022 9.00 Divadlo - Smíšek 

Ostrava 
představení – 2 000 Kč 

O víle Květušce 57 

19. dubna 2022 10.30 Divadlo  Beruška 
představení – 45 Kč 

Jarní pohádka  O skřítko-
vi 

62 

10. května 2022 9.00 ZUŠ Brušperk Koncert dětí v sále 
Zábavné noty 

38 
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13. května 2022 10.30 Hudební agentura 
Vladimíry Gavlasové 

představení – 50 Kč 

Muzikohrátky 57 

18. května 2022 9.00 Divadlo Koloběžka 
Nový Jičín 
představení  - 50 Kč 

Krakonošova kouzelná 
fajka 

53 

2. června 2022 9.00 Děti Základní školy 
Hukvaldy 

Pohádka pro děti 68 

10. června 2022 9.00 Divadlo - Smíšek 
Ostrava 
představení – 2 000 Kč 

Popletené pohádky 63 dětí 

 
C. 6. 3. ORGANIZACE MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Rozdělení dětí do tříd:  
 

STAV K 1. ZÁŘÍ 2021 
 

 čtyři třídy heterogenní 

 dvě třídy děti ve věku od 2 do 4 let 

 dvě třídy 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             9             5            4 

Děti ve věku od 4 do 5 let           11             5            6      

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   

 
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 10 4 6 

Děti ve věku od 5 do 6 let 9 6 3 

Děti starší 6 let 2 0 2 

    

celkem: 21 10 11 

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   
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III. Třída – KRTEČCI  

 
věkové složení celkem dívky chlapci 

    

Děti mladší 3 let 0 0 0 

Děti ve věku od 3 do 4 let 8 4 4 

Děti ve věku od 4 do 5 let 11 5 6 

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   

 

 
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 10 5 5 

Děti ve věku od 5 do 6 let 10 5 5 

Děti starší 6 let 1 1 0 

    

celkem: 21 11 10 

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. 2021) 

 
 dětí 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 42 19 23 

Děti ve věku od 5 do 6 let 19 11 8 

Děti starší 6 let 3 1 2 

    

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    
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C. 6. 4. PŘEHLED AKCÍ KONANÝCH PRO RODIČE, RODIČE A DĚTI 

 
datum název akce poznámka 

26.   8.  2021 Informativní schůzka pro rodiče  nových dětí mateřské školy  

  6.   4.  2022 Školní zralost z pohledu učitelky 1. Ročníku základní školy  

27.   5.  2022 Slavnostní otevření školní zahrady  

 Vystoupení Pepíno Prcka v sále školy  

 Ochutnávka „ upečených dobrot“ – výměna receptů  

15.   6.  2022 Přednáška  pro rodiče na téma Co budu potřebovat v 1. třídě  

21.   6.  2022 Pasování dětí na školáky  

C. 6. 5. 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. 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: 

 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 informace na nástěnce u vstupních dveří mateřské školy 

 zasílání informací prostřednictvím emailu 

 nahrávky vystoupení dětí 
 

C. 6. 6. SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU 

 

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

ná 

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

3. 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 

4. Vzájemná spolupráce při doporučování odkladu školní docházky 

5. Zajištění Lyžování se sluníčkem pro děti mateřské školy a žáky základní školy 
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C. 6. 7. AKTIVITY MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 
Všeobecné aktivity 

 
datum od datum do název aktivity 

Září 2021 Června 2022 LOGOPEDIE – náprava vadné výslovnosti 

Individuální termíny – zařazeno 16 dětí 

Října 2021 Května 2022 ANGLICKÝ JAZYK – PRO PŘEDŠKOLÁKY 

Každé pondělí a středu – zařazeno 20 dětí, seznamování 
s anglickým jazykem, který bude navazovat na výuku v 1. 
třídě základní školy 

Září 2021 Června 2022 SPORTOVNÍ KROUŽEK, FOTBAL – kroužky organizované zá-
kladní školou, které mohly navštěvovat i děti mateřské školy 

Září 2021 Června 2022 KROUŽEK MALÝ HASIČ – kroužek organizovaný Sborem dobro-
volných hasičů v Rychalticích a na Hukvaldech 

Září 2021 Června 2022 Spolupráce s místní knihovnou - návštěvy s výukovým pro-
gramem po jednotlivých třídách 

31. ledna 2022 4. února 2022 Lyžování se sluníčkem ve ski areálu Bílá, 30 dětí 

 Duben 2022 Zápis dětí do základní školy 

 Květen 2022 Zápis do mateřské školy 

Září 2021 Červen 2022 Soutěž o polévkového, svačinkového, salátového, ovocného, 
odpočinkového krále 

13. června 2022 17.června2022 Škola v přírodě na horské chatě Bílá, 18 dětí 

 

 

Aktivity vztahující se ke školnímu vzdělávacímu programu 
 

datum od datum do název aktivity 

 24. 9. 2021 Soutěž o nejkrásnější přírodní mandalu 

 29. 9. 2021 Pouštění draka 

 5. 10. 2021 Pečení jablkových dobrot 

8. 9. 2021 14. 9. 2021 
Vycházky s environmentální tématikou - zámecký park, obora, 
Mlýnek, Zvonička, studánka, dřevěnka, kaplička, posed,  … 

15. 9. 2021 4. 10.2021  

5. 10. 2021 3. 11. 2021  

24. 3. 2022 11. 5. 2022  

27. 5. 2022   3. 6. 2022  

14. 6. 2022 17. 6. 2022  

 19. 10. 2021 Podzimní Olympiáda 

   1. 11. 2021 Dušičkový den v mateřské škole 

 26. 11. 2021 Hračkový den 

   3. 12. 2021 Mikuláška nadílka po třídách s čertem , andělem a Mikulášem 

   6. 12. 2021 Zdobení vánočních stromečků, výzdoba třída prostor MŠ 

 14. 12. 2021 Projektový den Pohyb hravě a efektivně 

 15. 12. 2021 Natáčení Vánoční besídky pro rodiče ve třídách 
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 17. 12. 2021 Pečení vánočních perníčků 

 20. 12. 2021 Vánoční nadílka 

Prosinec 2021 Březen 2022 Sezónní činnosti – hry se sněhem a na sněhu 

 11. 2. 2022 Povídání o vesmíru s panem Černým – ukázky planet 

 23. 2. 2022 Pečení muffinů 

 23. 2. 2022 Návštěva Infocentra na Hukvaldech – prohlídka výstavy 

24. 2. 2022 25. 2. 2022  Třídní karnevaly 

23. 2. 2022   

   2. 3. 2022 Sledování výcviku psů 

 21. 3. 2022 Ponožkový den 

 30. 3. 2022 Setí semen květin do truhlíků 

   4. 4. 2022 Vynášení Morény 

11. 4. 2022 14. 4. 2022 Velikonoční barevný týden 

   3. 5. 2022 Školní čarování 

 11. 5. 2022 Projektový den Ekohubert – Malí oborníci 

 17. 5. 2022  Projektový den Ekohubert – Tajemství kapky 

 23. 5. 2022 Školkový sportovní den 

 24. 5. 2022 Projektový den v Základní škole Kozlovice 

 26. 5. 2022 Návštěva památníku Leoše Janáčka 

 31. 5. 2022 Galerijní pedagogika 

    1. 6. 2022 Oslava Dne dětí – zdobení čepic 

    7. 6. 2022 Vycházka k paní Kuběnové – pozorování zvířátek 

 15. 6. 2022 Hledání pokladů  

 21. 6. 2022 Hračkový den 

 23. 6. 2022 Návštěva v 1. Třídě 

 24. 6. 2022 Dopoledne s koníkem na zahradě mateřské školy 

 30. 6. 2022 Nanukový  den - rozloučení s mateřskou školou 

27. 9. 2022 13. 10. 2022 Návštěva knihovny s pohádkovým i naučným programem 

10. 1. 2022 19. 1. 2022  

   3. 3. 2022   4. 4. 2022  

19. 5. 2022 25. 5. 2022  

 
 

C. 7. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ  
 

Jedná se o šikanu, agresivitu, požívání alkoholu, drog, kouření a nepodnětnost rodinného prostředí.  

Ve školním roce 2021 /2022 mateřská škola neřešila sociálně patologické jevy u dětí. 
 

Všechny třídy mateřské školy pracovaly s „Minimálním preventivním programem školy k prevenci rizikového 
chování“  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 běžných každodenních činnostech nebo v tematicky řízených aktivitách, pracuje-
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me 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. 8. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

 
C. 8. 1. PŘEHLED DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 
datum účastník název dalšího vzdělávání 

   

  11. 11. 2021 59  374 Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi 

  24. 3. 2022 59  374 Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi - Veliko-
noce 

   6. 4. 2022 32 512 Novela právních předpisů ve školství 

 22. 4. 2022 48 050 Neboj se, zvládneš to, aneb tajemství dobré výchovy 

 22. 4. 2022 78 299 Neboj se, zvládneš to, aneb tajemství dobré výchovy 

11. 5. 2022 78 101 Hrajeme si a hýbeme se v mateřské škole 

29. 8. 2022 15 006 První před lékařskou pomoc 

29. 8. 2022 47 555 První před lékařskou pomoc 

29. 8. 2022 48 050 První před lékařskou pomoc 

29. 8. 2022 59 374 První před lékařskou pomoc 

29. 8. 2022 32 512 První před lékařskou pomoc 

29. 8. 2022 78 101 První před lékařskou pomoc 

29. 8. 2022 78 299  První před lékařskou pomoc 

29. 8. 2022 43 744 První před lékařská pomoc 

 

 
C. 8. 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. 9. 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. 10. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 

        
Ve školním roce 2021/2022 nebyla ve škole provedena žádná inspekční činnost. 
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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 

Ing. Victoriya Potachová ekonomka školy 
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