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    údaje o volitelných, nepovinných předmětech
3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
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    pracovníků
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11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
12. Údaje o školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
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C.      Zprávu o činnosti mateřské školy
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        5.5.   Přehled akcí konaných pro rodiče, rodiče a děti
        5.6.   Spolupráce s rodiči
        5.7.   Spolupráce se základní školou
        5.8.   Aktivity mateřské školy
 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
        7.1.   Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
        7.2.   Nastavení podmínek pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
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13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery
14 Závěrečná ustanovení

ad. A Zpráva o činnosti základní školy

1. Základní údaje o škole

   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

 Škola sdružuje:

Součást 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

 Údaje o vedení školy:

   Mgr. Alena Lévová ředitelka školy
   Mgr. Martin Křenek zástupce ředitelky školy
   PaedDr. Vladimíra Nevludová zástupkyně ředitelky školy pro mateřskou školu 

 
 Adresa pro dálkový přístup:

   www.zshukvaldy.cz info@zshukvaldy.cz, mateřská škola: mshukvaldy@seznam.cz

Základní škola:
tel.: 558 699 238 mobil: 724 217 985
Mateřská škola: 
tel.: 558 699 231 mobil: 604 414 889  
Školní jídelna: 
tel.: 558 699 336 mobil: 732 588 739

Údaje o školské radě:

Pavel Reisig předseda školské rady (zvolen za rodiče)
Mgr. Luděk Bujnošek za zřizovatele
Ing. Ivo Dienelt za zřizovatele
Jiří Sedlář za zřizovatele
Jana Balcárková za rodiče
Petr Červinka za rodiče
Mgr. Marcela Jašková za školu
Mgr. Vanda Filková za školu
Mgr. Martin Křenek za školu

Ve školním roce 2018/2019 bylo k 30. 9. 2018 ve škole zapsáno 198 žáků (z toho 8 žáků se vzdělávalo
v zahraničí - §38 školského zákona), v mateřské škole 80 dětí (jedno dítě bylo vzděláváno podle § 41 škol-
ského zákona – individuální vzdělávání). Ve školní družině bylo zapsáno 60 dětí a ve školním klubu 74 dětí.

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy,  p. o.,  je výrazně komunitní  školou. V rámci
právního  subjektu  provozuje  v doplňkové  činnosti  společenský  sál,  obecní  knihovnu,  vaření  pro  cizí

mailto:info@zshukvaldy.cz
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strávníky a pronájem prostor 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 zaměstnan-
ce, 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 se-
známit se s výchovně vzdělávací činností a s aktivitami, jež vedou k rozvoji klíčových kompetencí žáků.
Obecní knihovna je otevřena 2 x týdně, a to časově tak, aby ji mohly navštěvovat děti po ukončení výuky.
Pracovnice obecní knihovny organizuje univerzitu třetího věku, besedy, přednášky, workshopy a další akce
pro občany obce, učitele i žáky. Ke zlepšení provozu obecní knihovny jsou využívány granty a dotace.

Škola  má  zpracovanou  koncepci  svého  rozvoje,  s  níž  se  zaměstnanci  ztotožňují,  která  je  v souladu
s Programem rozvoje obce. Ředitelka školy je dlouholetou členkou obecního zastupitelstva a s vedením
obce spolupracuje. Škola se aktivně zapojuje do života v obci. Je také členem Místní akční skupiny (MAS)
Pobeskydí Třanovice. Ředitelka je členkou komise pro výběr projektů ke schválení financování v rámci do-
tačních titulů MAS. Podílí se na zpracování místního akčního plánu (MAP) Obce s rozšířenou působností Frý-
dek Místek (ORP) pro oblast školství.  Je vedoucí pracovní skupiny čtenářská gramotnost. V souladu s kon-
cepcí rozvoje školy je i Školní vzdělávací program „Držím se kořenů života a rostu“ a Rámcový vzdělávací
program pro základní vzdělávání. Zřizovatel poskytuje v rámci možností dostatek finančních prostředků pro
zabezpečení výuky po stránce materiální. Obec Hukvaldy i škola využívají dotací k neustálému zlepšování
podmínek pro vzdělávání. 

Na zlepšení kvality vzdělávání zajišťováním finančních prostředků i organizační činností se velmi aktivně
podílí také Sdružení rodičů pod vedením Petra Červinky, školská rada pod vedením Pavla Reisiga i jednot-
liví členové, např. Alexandra Reková, Tereza Bartulcová a Kateřina Eliášová. Rodiče pořádají ve spolupráci
se školou pravidelné akce – Karnevalový rej pro dospělé, Den dětí, Lampiónový průvod k významným vý-
ročím a Rozsvěcení vánočního stromu. 

Škola také získala dotaci v rámci ITI Ostravsko na opravu a vybavení učebny přírodovědných předmětů a
dílen, jedná se o téměř 2 700 000 Kč. Realizace pokračovala i ve školním roce 2018/2019. Celkově finanční
prostředky v rámci projektu přesáhly 3 000 000 Kč. Škola díky tomuto projektu získala nejen potřebné
další vybavení do učeben přírodovědných předmětů a dílen, ale došlo také ke zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v oblasti zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k in-
ternetu. Došlo k naplnění standartu konektivity v projektech IRP SC 2. 4. v oblasti rychlosti, kvality služeb,
bezpečnosti a typu připojení. 

Škola se také v červenci podílela pronájmem sálu na realizaci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše
Janáčka. Tři týdny byla zázemím pro příměstské tábory, na které získala Místní akční skupina Pobeskydí
Třanovice dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Ředitelka školy se aktivně podílela na jejich or-
ganizaci. Vedoucí jednotlivých turnusů byli i z řad pedagogických pracovníků. 

Škola vytváří bezpečné a otevřené místo potřebám žáků. Aktivně uplatňuje prevenci všech forem rizikové-
ho chování. V základní škole pracuje 100% kvalifikovaný pedagogický kolektiv, ve kterém fungují nadstan-
dardní vztahy kolegiální, 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 zodpovědnosti. Spolupracují s rodiči žáků. 

Učitelé se aktivně podílejí na projektech ke zvyšování kvality vzdělávání a sami se také dále vzdělávají. 

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. Také jedna mimořádně nadaná žákyně se vzdělává podle in-
dividuálního plánu, který všichni učitelé respektují.

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. 

Nedílnou součástí této výroční zprávy jsou i Hukvaldské občasníky, kde ředitelka, učitelé i žáci prezentují
činnost školy. Fotodokumentace je zpracována v kronice, která každoročně vypovídá obrazem, co se ve
škole dělo. Aktivní jsou také webové a facebookové stránky školy. 

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



5

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace
IZO: 600133885

 

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

Výuka probíhala podle školního vzdělávacího programu „Držím se kořenů života a rostu“. 

UČEBNÍ PLÁN 2018/2019

2.1. Učební plán 1. stupeň

Vzdělávací
oblast

Vzdělávací
obor

Vyučovací
předmět

Ročník
Celková

hod.
dotace

Z toho
disp.

hodiny
1.

roč.
2.

roč.
3.

roč.
4.

roč.
5.

roč.

Jazyk a 
jazyková 
komunikace

Český jazyk a 
literatura 

Český jazyk 9
7+1

8
8+1

9
6+1

7
6+1

7
40 4

Cizí jazyk Anglický 
jazyk

+1
1

1+1
2

2+1
3

2+1
3

3+1
4

13 5

Matematika a 
její aplikace 

Matematika a 
její aplikace 

Matematika 4
4+1

5
4+1

5
3+1

4
4+1

5
23 4

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika +1 +1 2 2

Člověk a jeho 
svět 

Člověk a jeho 
svět

Prvouka 2 2 2 6 0
Přírodověda +1 2 3 1
Vlastivěda 2 2 4 0

Umění a kultura

Hudební 
výchova

Hudební 
výchova

1 1 1 1 1 5 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 0

Člověk a jeho 
svět 

Člověk a svět 
práce

Praktické 
činnosti

1 1 1 1 1 5 0

Celková povinná časová 
dotace

21 22 25 24 26 118 16

2. 2. Učební plán 2. stupeň

Vzdělávací
oblast

Vzdělávací
obor

Vyučovací
předmět

Ročník Celková
hod.

dotace

Z toho
disp.

hodiny

6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč.

Jazyk a 
jazyková 
komunikace

Český jazyk a 
literatura 

Český jazyk 4+1
5

3+1
4

4+1
5

4+1
5

19 4

1. 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 3

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika + 1 1 2 1

Dějepis Dějepis 2 1+1 1 2 7 1
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Člověk a 
společnost

2
Výchova k 
občanství

Výchova k 
občanství

+1 +1 +1 +1 4 4

Člověk a 
příroda 

Fyzika Fyzika
1+1

2
1+1

2
2 2 8 2

Chemie Chemie 2 2 4 0

Přírodopis Přírodopis 2 1+1
2

1 1 6 1

Zeměpis Zeměpis
1+1

2
2 2 2 8 1

Umění a kultura

Hudební 
výchova

Hudební 
výchova

1 1 1 1 4 0

Výtvarná 
výchova

Výtvarná 
výchova

2 2 1 1 6 0

Člověk a zdraví

Tělesná 
výchova

Tělesná 
výchova

2 2 2 2 8 0

Výchova ke 
zdraví

Výchova ke 
zdraví

1 1 2 0

Člověk a svět 
práce

Praktické 
činnosti

1 1 1 1 4 0

Volitelné 
předměty

Konverzace 
v angl. jaz

+ 1 1 1

Technické 
kreslení

1 1 0

Celková povinná časová
dotace

29 30 31 32 122 18

+ (disponibilní hodina)
„Škola využívá disponibilní časovou dotaci k realizaci takových vzdělávacích obsahů, které podporují spe-
cifická nadání a zájmy žáků a pozitivně motivují žáky k učení. V případě žáků s přiznanými podpůrnými opat-
řeními je možné využít disponibilní časovou dotaci v ŠVP k zařazení předmětů speciálně pedagogické péče.
Ředitel školy použije disponibilní časovou dotaci také k realizaci předmětů speciálně pedagogické péče, jsou-
li tato podpůrná opatření žákovi doporučena školským poradenským zařízením a zákonný zástupce žáka sou-
hlasil s jejich poskytováním“.

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.  

Nepovinné předměty 

  Nepovinný předmět
  Anglický jazyk 1 vyuč. hod. 1. ročník
  Náboženství 2 vyuč. hod. 1. – 5. roč. 6. – 9. roč.

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Ve školním roce 2018/2019 pracovali ve škole tito pedagogičtí pracovníci:
V souladu s GDPR uvedena osobní čísla a používané zkratky.

Č. osobní číslo vzdělání aprobace
třídnictví
 úvazek

Pozn.

1 47121 Lé vysokoškolské 1. stupeň ZŠ
2 42953 MK vysokoškolské 2. stupeň - Z, Ov
3 92199 Zda vysokoškolské 1 stupeň -ZŠ 1. A
4 39016 Koc vysokoškolské 1. stupeň - ZŠ 2. A
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5 96845 RK vysokoškolské 1. stupeň - ZŠ 2. B
6 90317 Vět vysokoškolské 1. stupeň - ZŠ 3. A
7 78452 St vysokoškolské 1. stupeň - ZŠ 4. A
8 78530 Schw vysokoškolské 2. stupeň – Z,  Ov 4. B
9 25333 Hav vysokoškolské 2. stupeň – M, Př 5. A
10 12066 Daň vysokoškolské 2. stupeň – český jazyk, žurnalistika 6. A
11 61319 Ps vysokoškolské matematika 7. A
12 59921 Fil vysokoškolské 2. stupeň – Z, Tv 8. A
13 32650 Ja vysokoškolské 2. stupeň – M, Ov 9. A
14 32655 Jš vysokoškolské 2. stupeň - Tv, Ov, 
15 78356 Str vysokoškolské 2. stupeň – Rj, Hv úvazek 0,32

16 69720 Rim středoškolské vychovatelka ŠD
úvazek 
100%

vedoucí 
vych.

17 32011 Jan vysokoškolské tělesná výchova úvazek 0,70 vychova-
telka ŠD

18 61410 Plach vysokoškolské náboženství úvazek 0,09
19 32660 Jat středoškolské asistent pedagoga úvazek 1,00
20 32011 Jan vysokoškolské asistent pedagoga úvazek 0,5
21 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. 2018 pracovali ve škole tito správní zaměstnanci:

č. osobní číslo pracovní zařazení úvazky
1 79520 Sý školník, topič 0,70 NIV + 0,30 provozní
2 62101 Pot ekonomka, účetní 0,80 NIV

+ 0,40 školní jídelna
3 48051 Mac uklízečka ZŠ 0,90 NIV 
4 78222 Sedl uklízečka MŠ 1,00 NIV 
5 47088 Lan uklízečka ŠJ 1,00 NIV
6 4898 Buj uklízečka MŠ 0,90 NIV 
7 3501 Adam uklízečka ZŠ 1,00 NIV
8 5011Bruch 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 uklízečka ŠJ DPP, DPČ – cizí strávníci 
13 4710 Běl uklízečka ŠJ DPP, DPČ – cizí strávníci 
14 13081 ICT správce Dom správce PC sítí (živnostenský list) - provozní
15 42900 Kř sekretář DPP - provozní
16 390135 Knihovnice Kol knihovnice od 1. 1. 2002 (obecní knihovna, součást 

subj.) - provozní

Změny v průběhu školního roku 2018/2019:

č. osobní číslo pracovní zařazení úvazky
1 79520 Sý školník, topič 0,70 NIV + 0,30 provozní – odchod do 

důchodu
79520 Sý (od 1. 1. 2019) školník, domovník (sál, ven-

kovní prostory, pronájmy)
DPP, DPČ - provozní

53115 Or (od 1. 1. 2019) školník, topič 1,00 - NIV
2 48051 Mac uklízečka ZŠ 0,90 NIV – odchod do důchodu

96899 Žíd (od 1. 3. 2019) uklízečka ZŠ 1,00 NIV

NIV – neinvestiční výdaje (státní prostředky), provozní – zřizovatel
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4. Výsledky přijímacího řízení a zápisu do prvního ročníku

Umístění žáků do vyšších typů škol ve školním roce 2018/2019 :

č. typ školy počet žáků poznámka
1 Gymnázia 2 z devátého ročníku
2 Gymnázia víceletá 3 z pátého ročníku
3 Gymnázia víceletá 0 ze sedmého ročníku
4 SŠ, SOŠ * 15 z devátého ročníku

* z toho 10 žáků na maturitní obor, 3 žáci na odborná učiliště a 2 žáci na gymnázium.

- Technické obory – 4 žáci (maturita)
- Zdravotnictví – 2 žáci (maturita)
- Služby – 4 žáci (maturita)

Údaje o zápisu do prvního ročníku pro šk.r.2019/2020. Zápis se konal dne 24. 4. 2019.

počet žáků, kteří se dostavili k
zápisu

počet zapsaných žáků odklad školní docházky

30 27 3

Od 1. 9. 2019 nastoupilo do 1. ročníku všech 27 žáků.
 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Výsledky vzdělávání žáků za 1. pololetí

Klasifikace (základní údaje)
sledovaný údaj organizační část výsledek

Průměr školy všichni žáci 1,34
Nejlepší průměr 1. A 1,03
Nejhorší průměr 8. A 1,61
Zameškané hodiny všichni žáci 8106
Zameškané hodiny průměr jeden žák 42,66
Neomluvené hodiny všichni žáci 5
Nejmenší počet zameškaných 
hodin na žáka

4. A 30,22

Největší počet zameškaných 
hodin na žáka

2. A 57,76

Výsledky klasifikace a kázeňská opatření
1. A 2. A 2. B 3. A 4. A 4. B 5. A 6. A 7. A 8. A 9. A

počet žáků ve třídě 23 17 22 19 18 18 18 21 14 15 13
z toho vyznamenání 18 17 21 15 13 16 11 13 5 5 4
z toho prospěli 0 0 1 3 4 2 6 7 9 10 9
z toho neprospěli 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
z toho v zahraničí 5 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
průměr třídy 1,03 1,11 1,16 1,19 1,26 1,31 1,44 1,51 1,56 1,61 1,54

pochvala tř. učitele 0 0 0 0 0 0 5 3 2 3 0
napomenutí tř. učitele 0 1 3 0 0 0 6 3 3 4 0
důtka tř. učitele 0 1 0 0 0 0 2 1 2 1 1
pochvala ředitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
důtka ředitele 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
snížený stupeň z chov. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výsledky vzdělávání žáků za 2. pololetí

Klasifikace (základní údaje)
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sledovaný údaj organizační část výsledek
Průměr školy všichni žáci 1,40
Nejlepší průměr 1. A 1,07
Nejhorší průměr 8. A 1,68
Zameškané hodiny všichni žáci 8313
Zameškané hodiny průměr jeden žák 43,75
Neomluvené hodiny všichni žáci 17
Nejmenší počet zameškaných 
hodin na žáka

4. A 24,22

Největší počet zameškaných 
hodin na žáka

2. A 59,82

Výsledky klasifikace a kázeňská opatření
1. A 2. A 2. B 3. A 4. A 4. B 5. A 6. A 7. A 8. A 9. A

počet žáků ve třídě 23 17 22 19 18 18 18 21 14 15 13
z toho vyznamenaní 17 16 21 15 12 14 10 12 7 6 5
z toho prospěli 1 1 1 3 5 4 7 8 7 9 8
z toho neprospěli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho v zahraničí 5 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
průměr třídy 1,07 1,16 1,13 1,30 1,26 1,36 1,56 1,61 1,66 1,68 1,58

pochvala tř. učitele 1 17 0 0 0 0 0 2 3 2 0
napomenutí tř. učitele 0 3 5 0 5 0 5 3 5 1 1
důtka tř. učitele 0 1 2 0 0 0 3 1 0 0 0
pochvala ředitele 0 0 1 0 2 0 3 0 0 4 0
důtka ředitele 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0
snížený stup. z chov. 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0

Národní testování žáků 5. ročníku 2018/2019

     Testování proběhlo v dubnu 2019 v rámci projektu Národního testování od společnosti SCIO, do kte-
rého jsou zapojeny školy z celé ČR. Sedmnáct 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 zjis-
tili, že na naší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván dobře a výsledky žáků v testech
jsou na vyšší  úrovni,  než jaká odpovídá úrovni  jejich studijních předpokladů a žáci  pracují  nad svoje
možnosti.
     Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu obecně studijních předpokladů jsme zjistili,
že na naší škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně. Výsledky žáků odpovídají
úrovni jejich studijních předpokladů.

Národní testování žáků 9. ročníku 2018/2019

     Testování proběhlo v listopadu 2018 v rámci projektu Národního testování od společnosti SCIO, do kte-
rého jsou zapojeny školy z celé ČR. Dvanáct 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 dobře a výsledky žáků v testech jsou
na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů a žáci pracují nad svoje možnosti.
     Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu obecně studijních předpokladů jsme zjistili,
že na naší škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně a výsledky žáků v testech od-
povídají úrovni jejich studijních předpokladů.
     

6. Prevence negativních projevů chování

Hodnocení školního roku 2018/2019 v oblasti prevence

     Chod školního roku 2018/2019 byl založen na úzké spolupráci mezi vedením školy, školním metodikem
prevence, výchovným poradcem, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy.  
     Vynikající je rovněž spolupráce se Sdružením rodičů, se kterými jsme pro žáky připravili během roku
několik zajímavých akcí. Za všechny jmenujme alespoň Rozsvícení vánočního stromu nebo Mejdan za ško-
lou. Úplný přehled všech sportovních a kulturních akcí je možné najít ve výroční zprávě školy.
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     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
ohledně 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 2018/2019 sdružoval celkem 11 zájmových útvarů: Tenis, Flor-
bal, Modelář, Keramiku, Snaggolf, Technickou laboratoř, Volejbal, Vaření a stolování, Netradiční výtvarné
techniky, Šikovné ruce a Sbor.
     V rámci prevence dopravy navštívili v říjnu žáci 4. a 5. ročníku dopravní hřiště v Příboře a ve Frýdku -
Místku.  Učitelský  sbor  v prosinci  absolvoval  další  vzdělávání  v rozsahu  16 hodin  na  téma Problémové
chování a možnost jeho řešení a Moderní komunikace – informační a sociální sítě.  Na začátku druhého
pololetí jsme opět oslovili pracovníky Centra primární prevence v Ostravě, aby pak v červnu s žáky druhé-
ho stupně probrali některá důležitá témata. Šestý ročník se seznámil s nebezpečím kyberšikany a sedmý
s nebezpečím šikany. Drogy v dospívání probrali žáci osmého ročníku. Devátá třída pak diskutovala o bez-
pečném sexuálním chování. Na samém konci školního roku se nám pro žáky druhého stupně podařilo zrea-
lizovat program Centra prevence rizikové virtuální komunikace při Univerzitě Palackého v Olomouci (e-bez-
pečí) s názvem Nebezpečné komunikační jevy související s používáním ICT. Akce měla mezi žáky velký
ohlas.
     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 dis-
kutovalo o vlivu drog a alkoholu na organismus člověka. 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, Hle-
dání  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. Od roku 2015 tak mohou učinit i v systému i-škola. Stejně tak mohou učinit v rámci schůzky
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 pre-
ventivní program a také program proti šikanování, který je od školního roku 2008/2009 součástí mi-
nimálního preventivního program.

     Ve školním roce 2018/2019 jsme u čtyř žáků řešili závažné přestupky proti školnímu řádu. Tři žáci ob-
drželi druhý stupeň z chování.

7. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení, 
další vzdělávání pedagogických pracovníků 

DVPP     2018/2019

termín název akce účastník
17.9. Metodické sdružení ŠD Brušperk Jan, Rim
18.9. Písemná a elektronická komunikace Lé
25.9. Schůzka pracovní skupiny čtenářská gramotnost – MAP ORP

FM
Lé

1.10. Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní Zda
4.10. Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání na úrovni školy Lé
10.10. Výtvarná dílna Pedig Zda
9. - 10. 10. Krajská konference metodiků prevence MK
15.10. Šablony II – řešení IT Microsoft Lé
22.10. Úřad práce ve Frýdku - Místku Jš
6.11. První republika Fil
7.11. Inkluze – náslechy, problémový žák Jš, Pra
12.11. Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a 

matematiky
Ja
Ps

9. -11. 11. Kemp Sazka olympijský víceboj Jš, Jan
20.11. Jolly Body English – metoda výuky anglického jazyka Lé, Jš, St, RK
3.12. Setkání představitelů Povodí Ondřejnice k obecním knihovnám Lé, Kol
6.12. Biodiverzita a její management Fil
8.12. Moderní komunikace – informační a sociální sítě Da, Fil, Jan, Ja, Jš, 
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Koc, MK, RK, Lé, Ps
Rim, Schw, St, Vě

9.12. Problémové chování a možnosti jeho řešení Da, Fil, Jan, Ja, Jš, 
Koc, MK, RK, Lé, Ps
Rim, Schw, St, Vě

10.12. Šablony II – ukončení výběrového řízení Lé, MK, Dom
8.1. Pracovní schůzka MAS Pobeskydí Třanovice Lé
16.1. Metodický klub ŠD a ŠK Jan, Rim
18.1. Pomůcky pro žáky s SPU Jš, Pra
21.1. MAS Pobeskydí Třanovice Lé
23.1. Změny ve školské legislativě a financování škol Lé, Nev
30.1. Seminář pro učitele geografie MK
6.2. Program rozvoje obce Lé
14. - 15.2. Porada ředitelů škol Lé
25.2. Metodický klub ŠD a ŠK Jan, Rim
4.3. Porada ředitelů škol – rozpočet škol Lé
5.3. Čtenářská gramotnost Lé, Zda, Da, St
6.3. Metodická poradna pro ředitele škol Lé
12.3. MAP II – Čtenářská gramotnost Lé, Kol
19.3. OPTYS – dílny s jarní tématikou Ha, Zda
19.3. Valná hromada MAS Pobeskydí Lé
20.3. Jolly Body English – metoda výuky anglického jazyka Lé, Jš, St, RK
27.3. Mapy ve výuce MK
28.3. Netradiční a zážitkové hry v TV Jš, Fil
28.3. Výtvarné techniky z přírodních materiálů Ha, Zda
29.3. Kreativ – výtvarné dílny Ha, Zda
1.4. Metodická poradna pro ředitele škol Lé
4.4. Stát Izrael a současnost Fil
5.4. Metodické kluby – čtenářská gramotnost, klub jazyků Lé, St, Zda
6. - 7. 4. Škola tejpování RK, Fil
11.4. Učíme o globálních souvislostech Fil
25.4. Využití fotografie ve VV Zda
2.5. Antisemitismus, holocaust Fil
2.5. Jolly Body English RK, Jš, St
14.5.
28.5.

Kurz první pomoci Všichni zaměstnanci
školy

16.5. Jolly Body English Jš
22.5. Závěrečný seminář Univerzity třetího věku Lé, Kol
23.5. Jak na čtenářskou gramotnost (ČŠI) Lé
28.5. Zasedání výběrové komise MAS Pobeskydí Lé
4.6. Pracovní setkání Místního akčního plánu Frýdek – Místek II Lé, Kol
6.6. Porada metodiků prevence MK
13. -14. 6. Rozvoj dovedností a kompetencí vedoucích ped. pracovníků Lé

8. Přehled školních a mimoškolních akcí, účast v soutěžích 

Divadelní představení agentury Pernštejni, Koncert cimbálové skupiny Réva, Legiovlak Frýdek – Místek,
Tříkrálová sbírka, Lyžování se Sluníčkem, Lyžařský kurz 2. st., Ovoce do škol,  McDonald Cup, Mejdan za
školou, Sportujeme s liškou, Ochrana člověka za mimořádných událostí, Muzikohrátky, Rozsvěcení vánoční-
ho stromu, Vánoční akademie, Vánoční jarmark, Zpěv koled s obyvateli DPS, Vítání občánků, Školní kolo
recitační soutěže,  Trh škol, Potravinová sbírka, Mikulášská besídka, Děti dětem, Testování ČŠI, Přednášky
Šikana, Kyberšikana, Bezpečné sexuální chování a Drogy v dospívání, Návštěva pobočky Úřadu práce, Ex-
kurze do Prahy, Přednášky - Právní vědomí, Plýtvání potravinami a Migrace, Plavání 1. – 4. roč. – bazén
Fryčovice, dopravní hřiště Příbor a Frýdek – Místek, Soutěž ZOO Ostrava, Akademie ke Dni matek, Projek-
tové dopoledne ke vzniku Československé republiky, Projektová výuka s rodilým mluvčím na 1. a 2. stupni,
Výstava Barevný svět, Exkurze do Chotěbuzi, Mobilní planetárium, Přednáška o Hukvaldech, Exkurze do
Dolní oblasti Vítkovic a Marlenky, Vystoupení černošské skupiny Emongo, Koncert polských studentů pro
žáky a veřejnost, Hukvaldská desítka,  Sledge hokej, Výstava loveckých trofejí, Školní výlet Bouzov, Javo-
říčské jeskyně, Olomouc, Jak se dělá kniha, Projektový den – Včely, Vystoupení Lašánku pro rodiče MŠ, Pa-
sování na školáky.
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Účast žáků Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy v soutěžích
ve školním roce 2018/2019.

název soutěže a místo konání
počet soutě-

žících umístění
Září
Přespolní běh II. stupeň – okrskové kolo Fryčovice 19
Přespolní běh I. stupeň – okrskové kolo Fryčovice 20 3x1., 2x3.
Říjen
Přírodovědný klokan – školní kolo, (8. – 9. třída) 25
Korchem – říjen – květen, korespondenční soutěž s Přírodově-
deckou fakultou Ostravské univerzity

7

Logická olympiáda 39

Okresní kolo v přespolním běhu I. stupeň Jablunkov 3 2., 4. a 7.
Listopad
Soutěž mladých zoologů – ZOO Ostrava 20
Halová kopaná 8., 9. – Stará Ves 7 4.
Halová kopaná 6., 7. – Stará Ves 8 3.
Prosinec
Florbal 6., 7. děvčata - Brušperk 11 2.
Florbal 6., 7. chlapci - Brušperk 11 2.
Florbal 8., 9. chlapci - Brušperk 11 5.
Leden
Turnaj v piškvorkách - školní kolo 62
Matematická olympiáda – školní kolo, 5. a 9. třída 3
Olympiáda z českého jazyka – okresní kolo FM 1
Halová kopaná 6., 7. – okresní kolo Fryčovice 7 4.
Dějepisná olympiáda – okresní kolo FM 1
Recitační soutěž – školní kolo 35
Únor
Recitační soutěž – okrskové kolo Brušperk 2
Březen
Matematický klokan – školní kolo (2. – 9. třída) 164
Matematická olympiáda – školní kolo, 6. – 8. třída 31
Vybíjená 4., 5. – okrskové kolo Krmelín 12 5.
Velká cena ZOO Ostrava 23
Duben
Minikopaná 8.,9. 9 3.
Odznak všestrannosti – okresní kolo Jablunkov 2 1., 3.
Odznak všestrannosti – krajské kolo 1 7.
Pythagoriáda – školní kolo, 5. – 8. třída 55
Červen
Atletický přebor povodí Ondřejnice 1. st. - Brušperk 20 1x1., 6x2., 4x3.
Atletický přebor povodí Ondřejnice 2. st. - Brušperk 34 3x3.
Čokoládová tretra Ostrava 18 2x3.

9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2018/2019 nebyla provedena kontrola České školní inspekce.

10. Základní údaje o hospodaření školy 

Zpráva o hospodaření 2018 - rozbor hospodaření

Počet žáků MŠ  80
Počet žáků ZŠ  190 + 8 v zahraničí
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Struktura příjmů
a výdajů příjmy výdaje rozdíl

A. Příjmy a výdaje z rozpočtu kraje
mzdy + ONIV  16 801 237,00 16 801 237,00 0,00
Zýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ 0,00 0,00 0,00
    0,00

celkem A  16 801 237,00 16 801 237,00 0,00

B. Příjmy a výdaje / zřizovatel
neinvestiční  3 460 000,00 4 051 587,37 -591 587,37
Čerpání invest.fondů (spoluúčast- projekt učebny,
dílna) 300 000,00  300 000,00
Čerpání invest.fondů (opravy, výmalba) 193 037,02  193 037,02
  3 100,00  3 100,00

celkem B  3 956 137,02 4 051 587,37 -95 450,35

C. Příjmy a výdaje / vedlejší 
činnost

nájmy - tělocvična  77 850,00 78 358,00 -508,00
nájmy -sál  51 353,75 65 197,16 -13 843,41
knihovna  8 720,00 3 204,00 5 516,00
bufet  70 516,21 56 810,71 13 705,50
cizí strávnící, pronájem kuchyně,hostinská 
činnost 805 256,25 810 017,36 -4 761,11
 ostatní činnost  1 000,00  1 000,00
    0,00

celkem C  1 014 696,21 1 013 587,23 1 108,98

D. Příjmy a výdaje / ostatní z hlavní činností
MŠ+ŠK+ŠD - příspěvky  384 910,00 312 219,84 72 690,16
ostatní  20 174,39 988,00 19 186,39
stravování  1 344 841,39 1 341 218,24 3 623,15

celkem D  1 749 925,78 1 654 426,08 95 499,70

Celkem A až D  23 521 996,01 23 520 837,68 1 158,33

  Příjmy a výdaje / dary   
ArcelorMittal Ostrava a.s.  20 000,00 20 000,00  
WOMEN FOR WOMEN - obědy pro děti 38 149,00 38 149,00  
Fyzické osoby  26 637,00 26 637,00 ŠK modelář
Nefinanční dar - GFŘ  521 097,06 521 097,06 40 kus PC
Sdružení rodičů  60 000,00 60 000,00 SMART Board
Příspěvek rodičů - karneval  8 947,00  pro MŠ
Tereza Bartulcová - jarmark  56 000,00 54 115,00  

Projekty
● Komunitní škola - matematická gramotnost (Celková výše 946573,--) 451 496,50
● Rozvoj Komunitní školy Hukvaldy (Celková výše 1.696.415,--Kč) 664 666,88
● Nadstavba odborných učeben (Celková výše -3.048.559,32Kč z toho
 z toho z vlastních zdrojů -  304 855,94 Kč) 2 743 703,38
Celkem projekty 3 859 866,76
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11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

1.  Projekt Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, který je plně hrazen z prostředků Ev-
ropské Unie a Ministerstva školství. Finanční částka činila 946 573 Kč.

Do projektu byli zapojeni všichni učitelé základní i mateřské školy. Jednalo se o projekt dvouletý. Část ak-
tivit byla realizována ve školním roce 2016/2017 a část ve školním roce 2017/2018.
Ve výroční zprávě za školní rok 2018/2019 je uveden z důvodu, že v roce 2018 probíhalo čerpání fi-
nančních prostředků.

Číslo výzvy: 022

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001866

Název projektu: Komunitní škola – matematická gramotnost Hukvaldy

Číslo jednací projektu: MSMT-29358/2016

Projekt byl určen na zlepšení kvality ve vzdělávání jak v základní škole, tak v mateřské škole. Realizace 
projektu byla zahájena 1. 9. 2016 a byla ukončena 30. 8. 2018. 

Mateřská škola:

Další vzdělávání pedagogických pracovníků:

o Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ 
o Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi
o Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
o Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí
o Chůva – personální podpora MŠ
o Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Základní škola:
o Další vzdělávaní pedagogických pracovníků ZŠ – matematická gramotnost
o Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi 
o Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
o Čtenářský klub pro žáky ZŠ (v odpoledních hodinách)
o Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ (v odpoledních hodinách)
o Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (v odpoledních hodinách)
o Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ (v odpoledních hodi-

nách)

                                                                              Koordinátor projektu: Mgr. Alena Lévová
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2.  Projekt Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, který je plně hrazen z prostředků Ev-
ropské Unie a Ministerstva školství. Finanční částka činí 1 696 415 Kč.

Základní škola:771 174 Kč
Mateřská škola: 484 956 Kč
Školní družina a školní klub: 440 285 Kč

Do projektu jsou zapojeni všichni učitelé základní i mateřské školy a vychovatelky školní družiny i školního 
klubu. Projekt je opět dvouletý. Část aktivit byla realizována ve školním roce 2018/2019 a část bude rea-
lizovaná ve školním roce 2019/2020.

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

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

Název projektu: Rozvoj komunitní školy Hukvaldy

Realizace projektu byla zahájena 1. 9. 2018 a byla ukončena 30. 8. 2020. 

Mateřská škola:

Další vzdělávání pedagogických pracovníků:

o Společné vzdělávání - inkluze
o Polytechnické vzdělávání
o Vzdělávání v oblasti ICT
o Osobnostně sociální rozvoj
o Chůva – personální podpora MŠ

Základní škola:
o Další vzdělávaní pedagogických pracovníků ZŠ – polytechnické vzdělávání
o Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi 
o Další vzdělávaní pedagogických pracovníků ZŠ – ICT
o Další vzdělávaní pedagogických pracovníků ZŠ – kariérové vzdělávání
o Čtenářský klub pro žáky ZŠ (v odpoledních hodinách)
o Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ (v odpoledních hodinách)
o Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (v odpoledních hodinách)
o Využití ICT ve vzdělávání – (zakoupení tabletů)
o Projektový den mimo školu

Školní družina školní klub:
o Další vzdělávaní pedagogických pracovníků ŠD – polytechnické vzdělávání
o Další vzdělávaní pedagogických pracovníků ŠD – ICT
o Další vzdělávaní pedagogických pracovníků ŠD – inkluze
o Využití ICT ve vzdělávání – (zakoupení tabletů)
o Personální podpora ŠD, ŠK – školní asistent
o Klub zábavné logiky a deskových her
o Projektový den ve škole
o Projektový den mimo školu

                                                                         Koordinátor projektu: Mgr. Alena Lévová

3. Vybavení oborných učeben přírodovědných předmětů a dílen
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Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, p. o., získala v rámci projektu „Nadstavba od-
borných učeben v patře ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy“ finanční prostředky na vybavení učebny a kabinetu
přírodovědných předmětů a další vybavení školních dílen. Celková částka na projekt činila 3 048 559  Kč.
Výše dotace činila 90% nákladů, 10% byla spoluúčast zřizovatele školy – Obce Hukvaldy.   
V rámci  projektu  byly  provedeny  úpravy  podlahy,  klimatizace,  konektivita,  digestoře.  Byly  pořízeny
moderní elektronické učební pomůcky, dále pomůcky pro pokusy v přírodopisu, chemii a fyzice. 
Vybavení školních dílen, nejen díky této dotaci, je nadstandartní. 
Získáním této dotace se nám významně zlepšily podmínky pro vzdělávání žáků v přírodovědných předmě-
tech a polytechnickém vzdělávání. Ukončení realizace bylo v říjnu 2018.

4. Příměstské tábory v Pobeskydí

MAS Pobeskydí Třanovice ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Leoše Janáčka Hukvaldy na-
bídla rodičům, kteří pracují, podnikají anebo si práci hledají, bezplatné hlídání dětí v době letních prázdnin
na Hukvaldech. MAS Pobeskydí získala dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na pořádání příměst-
ských táborů po dobu tří let. 
Pro Hukvaldy se jedná o částku 396 000 Kč na dobu tří let (2018, 2019, 2020).

V roce 2019 to byly tábory:
 8. – 12. 7. 2019 

 Výtvarný – vedoucí: Mgr. Kateřina Větřilová, Mgr. Lenka Stiborková 
 Snaggolf – vedoucí: Mgr. Jitka Janošková, Mgr. Marcela Jašková

15. – 19. 7. 2019 
 Hasičský – vedoucí: Jan Koch, Lenka Kochová, Dalibor Rojíček 

22. – 26. 7. 2019 
 Hasičský – vedoucí: Markéta Máchová, Magdaléna Mlčochová
 Polytechnika – vedoucí: Markéta Čajánková, Adam Bátrla  

Příměstské tábory jsou určeny pro děti do 15 let. Probíhaly v prostorách školy a na místních sportovištích.
                                              Koordinátorkou projektu za Hukvaldy je ředitelka školy Mgr. Alena Lévová.

5. Získání titulu Světová škola

Myšlenka Světové školy vychází z předpokladu, že každá škola má velký potenciál být aktivním členem komu-
nity, jejíž je součástí. Žáky učíme porozumět souvislostem ve světě prostřednictvím toho, co znají nebo mohou
poznat ve svém blízkém okolí.

V rámci globálního rozvojového vzdělávání jsme si vybrali téma odstranění chudoby a nerovnosti, vyšší míru
vzdělanosti a potravinové zabezpečení. Během roku poctivě plníme harmonogram kritérií, stanovených pře-
devším organizacemi Člověk v tísni a ARPOK, které titul Světová škola udělují. 

Nejprve jsme sestavili  tým učitelů a žáků. Ten posléze vytvořil  vizitku školy pro Zpravodaj Světová škola,
uspořádal potravinovou sbírku, vybíral pastelky pro africké děti, peníze na Sněhuláky pro Afriku. Ve spolupráci
s organizací SIRIRI proběhla přednáška o Středoafrické republice, kde tři žákyně předvedly své prezentace
o této zemi. Ochotné dobrovolnice pletly a háčkovaly čtverce na zhotovení dek, žákyně v kroužku Šikovné
ruce vyráběly rukavice a hračky pro děti v Africe.
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Vyvrcholením našich snah byla místní komunitní akce, zaměřená na finanční podporu vzdělávání ve Středoaf-
rické republice. Proto náš pracovní tým oslovil místního podnikatele, vypěstoval sazenice afrikánů neboli aksa-
mitníků a prodával je na Akademii ke Dni matek a otců. Výtěžek z tohoto prodeje byl poslán organizaci SIRIRI,
která za něj pořídí nástěnnou didaktickou malbu ve vybrané škole v SAR.

Koordinátorky projektu: Mgr. Vanda Filková, RNDr. Hana Piskořová a Marie Elbelová. 

Dopis zaslaný starostovi obce Hukvaldy Mgr. Luďku Bujnoškovi
V Olomouci dne 18. 9. 2018

Poděkování za účast v projektu Světová škola 

Vážený pane magistře,

jménem  vzdělávací  organizace  ARPOK,  o.  p.  s.,  realizátora  projektu  Světová  škola,  Vám  chceme
poděkovat za podporu škol v účasti a aktivitách spojených s tímto projektem. 

Rádi bychom touto cestou vyslovili díky a uznání  ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy, p. o.,  která se
v letošním roce do projektu zapojila a jejíž učitelé i žáci, za podpory vedení školy, pečlivě a svědomitě celý
rok na projektu pracovali. Žáci se společně s učiteli rozhodli finančně podpořit konkrétní středoafrickou
školu a rovněž rozšířit povědomí o vzdělanosti  v afrických zemích. Více se o práci  škol zapojených do
projektu můžete dočíst například ZDE. 

Velice si ceníme aktivního přístupu školy, nadšení a množství času i energie, které do projektu
učitelé i žáci vložili. Projekt Světová škola usiluje o začleňování globálních témat do výuky  i
celkového života školy,  podporuje aktivitu a iniciativu žáků a jejich zájem o dění kolem nás v
duchu hesla Mysli globálně, jednej lokálně. 

Základní filozofie projektu podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě
a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Základem snahy o získání titulu
jsou aktivní žáci podporovaní pedagogy. 
Díky celoročnímu úsilí  se stala  ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy, p. o., jednou z 84 škol v České
republice, které již titul Světová škola získaly. Gratulujeme! 
Ziskem titulu  však  aktivita  škol  nekončí,  držitel  certifikátu  musí  i  nadále  zohledňovat  globální  témata
a zapojovat je do výuky i dalších školních aktivit. Věříme, že školy, které titul získaly, budou proto i nadále
pokračovat v aktivitě a zájmu o další možnosti zapojení se do veřejného dění. 
Děkujeme Vám za podporu škol v těchto i podobných aktivitách. 
V případě zájmu o další informace o projektu či komentáře, jsme Vám plně k dispozici. 

S pozdravem, 
Adéla Píchová 

Koordinátorka projektu 
adela.pichova@arpok.cz 

 +420 731 115 052

6. Místní akční plán Frýdek - Místek I, II

http://www.svetovaskola.cz/novinky/758-
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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 Pobeskydí, 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 volbou. 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 smě-
řující k rozvoji škol ve výchovně vzdělávacím procesu. Jsou to projekty na další vzdělávání učitelů, pod ve-
dením zkušených 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.

6. 1. Výuka angličtiny na 1. stupni ZŠ metodou J. B. E. (Jolly Body English) – další vzdělávání
učitelů anglického jazyka v nové metodě výuky anglického jazyka.

Garant aktivity je Základní škola Krmelín, Dušan Ignačík, ředitel. 

Školení v metodě Jolly Phonics English se uskutečnila ve spolupráci se školami z Krmelína, Fryčovic, Koz-
lovic a Staříče pod záštitou projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II, financovaného z Evropské unie
prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Vzdělávání ve využití této nové metody, která by mohla zefektivnit výuku anglického jazyka, se z naší ško-
ly zúčastnily Alena Lévová, Radmila Křenková, Lenka Stiborková a Marcela Jašková.

První  etapa  –  Jolly  Body  English  -  se  uskutečnila  v listopadu  2018  v Základní  škole  Komenského  68
v Novém Jičíně.

Druhá etapa – Jolly Body Phonics, Jolly Body Grammar v lednu a únoru 2019 na Gymnáziu, základní škole
a mateřské škole Hello s.r.o Ostrava.

Třetí etapa – Metodické školení s lektorkou Jolly Body English v Základní škole Krmelín v květnu 2019.

6. 2. Setkání s knihou      

Garantem aktivity je Základní škola Fryčovice, Alexandra Filarová, ředitelka. Naše škola je opět jedním
z pěti partnerů. Metodiky ke knihám pro žáky vypracovávaly paní učitelky Ivana Zdrasová,  Kateřina Vět-
řilová a  Lenka Stiborková.

Cílem aktivity Setkání s knihou je rozvoj všech základních čtenářských dovedností, zároveň také rozvoj
vztahu ke čtení, čtenářského chování.  Učitelé si vyzkouší, jak s  texty systematicky pracovat. Naučí se, jak
sestavit celou učební jednotku, která by směřovala k cílům čtenářské gramotnosti.

Zapojení učitelé na společné schůzce vybrali 30 různých titulů knih, se kterými dál, nejdříve samostatně a
pak společně, pracovali. Ve výběru titulů byly knihy s regionálními a místními tématy - pověsti, pohádky, s
tématy inkluze, knihy s polytechnickou tematikou, téma setkání generací, popřípadě i cizojazyčný text. Uči-
telé pro ostatní zapojené připraví akci Setkání s knihou - náměty pro práci s žáky, pracovní listy. Učitelé ke
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každému titulu vypracovali metodiku. Proběhlo a ještě dále proběhne několik setkání, na kterých si zú-
častnění vzájemně metodiky představí (všechny zúčastněné školy dané tituly obdrží). Učitelé dále vyberou
20 titulů (pět pro každou věkovou kategorii; kategorie: 2. - 3.ročník, 4. - 5.ročník, 6. - 7.ročník, 8. -
9.ročník), se kterými budou pracovat žáci zúčastněných škol. Žáci budou knihy číst v rámci dílen čtení a
doma, vypracovávat  zápisy do Čtenářských deníčků a na závěr aktivity proběhne čtenářská soutěž mezi
zúčastněnými školami.

Vytvořené výstupy - 30 metodik (v tištěné i elektronické podobě, které budou volně využitelné a budou in-
spirací pro další školy) pro práci s knihou, čtenářské záznamy s knihou (základní informace, čtenářské stra-
tegie, zajímavosti, informace o autorovi, vlastní postřehy a nápady). 

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

6. 3. Metodický klub jazyků

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

Cílem aktivity je vytvořit podmínky pro vzájemnou výměnu informací a zkušeností, včetně příkladů dobré
praxe,  mezi  učiteli  jazyků.  Tohoto  cíle  je  postupně  dosaženo  vytvořením  a  dalším  rozvojem činnosti
metodického klubu jazyků. Jeho prostřednictvím mohou učitelé řešit pedagogické problémy, domlouvat se
na společných aktivitách, vzdělávat se, sdílet osvědčené metody a formy práce, zavádět nové poznatky do
výuky, vyměňovat si nápady, sdílet didaktické materiály, motivovat se atp.

6. 4. Tematické kufříky pro čtenářskou gramotnost II

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

Jedná se o zajímavý nástroj, který do jednoho kompaktního balení sdružuje knihy a další materiál k určité-
mu tématu. V našem případě se jedná o plastikové boxy, v nichž jsou publikace, hry, hračky, náměty
k činnostem či  metodický list  vysvětlující  jak lze s kufříkem pracovat.  Témata máme zajisté zajímavá:
Logopedie, Pohádky, Čtení a psaní, Matematika, Pověsti a region, Doprava, Zvířata, Lidské tělo, Voda a
vodní svět a Ekologie místní i světová. Hodnota každého kufříku se pohybuje kolem 2000 Kč. Kufříky bu-
dou představeny všem zainteresovaným pedagogům a následně bude uskutečněno několik setkání s dětmi
v knihovně, kde budeme kufříky používat a seznamovat se s nimi.

Jedno z mnoha setkání pracovní skupiny Čtenářská (a jazyková) gramotnost se konalo 4. 6. 2019 ve spole-
čenském sále naší školy. Přítomni členové hodnotili průběh, výsledky a přínos dokončených aktivit a ak-
tivit, jejichž realizace probíhá. Zamýšleli se nad novým návrhem další aktivity s názvem „Vdechni život
knize“, který se bude týkat mimoškolní činnosti žáků a jehož garantem bude naše škola, středisko obecní
knihovna, pod vedením knihovnice Markéty Kološové. 

                                                                                                       Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy,

                                 vedoucí pracovní skupiny čtenářská (a jazyková) gramotnost MAP Frýdek-Místek II

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

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

12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech finan-
covaných z cizích zdrojů

Viz. Rozbor hospodaření v roce 2018, str. 14.

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

https://www.facebook.com/MAP.FM.II/
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Na škole není zřízena odborová organizace. Škola spolupracuje se zřizovatelem obcí Hukvaldy, s Minis-
terstvem školství,  s Obcí  s rozšířenou působností  Frýdek- Místek,  Krajským úřadem Moravskoslezského
kraje, Krajským vzdělávacím 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 získáním dotace z obce Hukvaldy ve výši 95 000 Kč na exkurze,
které jsou v souladu se ŠVP. Dále s Lesy České republiky, Biskupskými lesy, Místní akční skupinou Pobes-
kydí  Třanovice,  Sdružením  Tereza,  Klubem  ekologické  výchovy  Praha,  Ostravskou  univerzitou,  ZUŠ
Brušperk, Pedagogicko-psychologickou poradnou Frýdek-Místek, spolkem Janáčkovy Hukvaldy z. s., Nadací
Leoše Janáčka Brno, Informačním centrem Hukvaldy, Informačním centrem Sedlnice, Centrem Nové nadě-
je, 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, Tu-
recko, Maďarsko).  

Prezentace školy na veřejnosti:

Rozsvěcení vánočního stromu – vystoupení žáků v sále školy 
Vítání občánků – vystoupení dětí
Karnevalový rej 
Lampiónový průvod
Den dětí – Mejdan za školou

Ad B. Zpráva o činnosti školní družiny a školního klubu

1. Personální zabezpečení

Základní údaje: 
Název školy: ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy, 

příspěvková organizace
Adresa: Hukvaldy 162, 739 46 HUKVALDY
IČO: 
Zřizovatel: Obec Hukvaldy

Ředitel školy: Mgr. Alena Lévová
Zástupce řed. školy: Mgr. Martin Křenek
Vedoucí vychovatelka ŠD: Eva Rimlová
Vychovatelka ŠD:  Mgr. Jitka Janošková
Vychovatelky ŠK:                       Mgr. Kateřina Větřilová
                                                   Mgr. Lenka Stiborková
                                                   Mgr. Iva Zdarsová
                                                   Mgr. Kateřina Kociánová

Mgr. Martin Schwarz 

Kontakty: 
Telefon školy: 558 699 238
e-mail: info@zshukvaldy.cz

2. Organizační zabezpečení

Počet oddělení ŠD: 2
Počet oddělení ŠK:                    1

Ve školním roce 2018/2019 pracovaly ve škole dvě oddělení školní družiny. Provoz byl stanoven, ranní druži-
na od 6,30 hod. do 7,45 hod. a odpolední provoz od 11,40 hod. do 16,00 hod. 

Počet žáků Chlapci Dívky
1. oddělení ŠD 30 17 13
2. oddělení ŠD 30 21 9

Počty žáků jednotlivých tříd ve dvou odděleních ŠD.

Třída Počet Chlapci Dívky 1. odd. 2. odd.
1. 17 9 8 17 0

mailto:info@zshukvaldy.cz
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2. 29          21 8         13 16

3. 14 8 6          0          14
4. 0 0 0 0 0
5. 0 0 0 0 0

Ve školním roce 2018/2019 byl provoz školního klubu stanoven od 13,00hod. do 15,00hod. 
 

Počet žáků Chlapci Dívky
 oddělení ŠK 84 48 36

Počty žáků jednotlivých tříd v oddělení ŠK.

Třída Počet žáků Chlapci Dívky
1. 0 0 0
2. 3 1 2
3. 3 0 3
4.                34                16                 18
5.                16 8 8
6.                13 8 5
7. 7 7 0
8. 1 1 0
9. 7 7 0

3. Uskutečněné akce

Akce během školního roku 2018/2019 v rámci obou oddělení.

Č. Název akce Datum Počet zúčastněných dětí
1. „Malujeme pohádky“ -  celodružinová sou-

těž
17. 10. 2018 49

2. „Drakiáda“ – pouštění draků v okolí školy 23. 10. 2018 51 2. 

3. „Točení kruhem“ – celodružinová akce  22. 11. 2018 57                   
4. „Rozsvěcení Vánočního stromu“ 30. 11. 2018 52
5. „Čertovský sportovní rej“ – pohybové hry a

soutěže
6. 12. 2018 55

6. „Vánoční besídka“ – zpěv koled,   
ochutnávka cukroví

21. 12. 2018 51

7. „Svátek Tří Králů“ -  tradice, beseda 4. 1. 2019 57
8. „Soutěžíme v luštění křížovek“  – celodru-

žinová soutěž
15. 1. 2019 49

9. „Karnevalový rej“ – nejoriginálnější maska 15. 2. 2019 49
10. „Jaro“ – příroda se probouzí 4. 3. 2019 53
11. „Den učitelů - J.A.Komenský“ - beseda 28. 3. 2019 48
12. „Velikonoce“ – zvyky, tradice, velikonoční 

výrobky, výzdoba ŠD
15. 4. 2019 55

13. „Den Matek“ – jaká je moje maminka 10. 5. 2019 53
14. „Moje vesnice, město“ – kresba - vyhodno-

cení
16. 5. 2019 58

15. „Nejhezčí stavba z písku“ – celodružinová 
soutěž

24. 5. 2019 54

16. „Den dětí“ – soutěže 31. 5. 2019 49
17. „Hrad Hukvaldy“ - vycházka          18. 6. 2019 52
18. „Hledání pokladu“ – zábavné odpoledne 26. 6.2 019 51

Akce pro vychovatelky z povodí Ondřejnice

1. Inspirativní dopoledne 12. 2. 2019 Fryčovice
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Akce pro děti z povodí Ondřejnice

1. Sportovní odpoledne 12. 11. 2018 Brušperk

Seznam kroužků v roce 2018/2019 v rámci školního klubu

Technická laboratoř Čajánek S.
Florbal Jarošek R.
Volejbal Nekola J.
Tenis Kučová E.
Netradiční výtvarné techniky Zdarsová I.
Modelář Čajánek S. 
Šikovné ruce – háčkování a pletení Piskořová H., Kociánová K.
Sbor Křenková R.
Keramika Stiborková L., Větřilová K.
Vaření a stolování Havlová B.
Snaggolf Jašková M.

4. Hodnocení školního roku

Závěrečné hodnocení školního roku 2018/2019.

Obě oddělení 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. Obě oddělení
podporují svým programem rozvoj sociálních a komunikativních dovedností dětí, kladou důraz na kamarádství
a „fér hru“. Žáci navštěvující obě oddělení ŠD se během školního roku 2018/2019 několikrát zúčastnili soutěží
pořádaných školními družinami v povodí Ondřejnice. Tato setkání prohlubují vzájemné vztahy mezi žáky zá-
kladních škol v blízkém okolí. 

Ad C. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ         
ROK 2018/2019

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

1. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

NÁZEV ŠKOLY:      Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy
                        
PRACOVIŠTĚ:          Mateřská škola

SÍDLO ŠKOLY:         Hukvaldy 162
                              739 46 Hukvaldy 

PRÁVNÍ FORMA:      příspěvková organizace

IČO:                        709 46 906
DIČ:                        CZ70946906

TELEFON:                 558 699 238      – ředitelka školy 
        

                                558 699 231         - mateřská škola
         558 699 336         – školní jídelna

                               604 414 889         -  mobil
 
E-MAIL:                     e-mail školy:                 info@zshukvaldy.cz
                                e- mail mateřské školy:  mshukvaldy@seznam.cz

WEBOVÉ STRÁNKY:    www.zshukvaldy.cz     součástí  - mateřská škola

http://www.zshukvaldy.cz/
mailto:mshukvaldy@seznam.cz
mailto:info@zshukvaldy.cz
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1. 2. ÚDAJE O VEDENÍ ŠKOLY

ŘEDITELKA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE:                    Mgr. Alena Lévová

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY PRO MATEŘSKOU ŠKOLU:      PaedDr. Vladimíra Nevludová

VEDOUCÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ:                             Ivana Brucháčková Dis.

1. 3. ÚDAJE O ZŘIZOVATELI

ZŘIZOVATEL:           obec Hukvaldy
                     
ADRESA:                  Hukvaldy 3
                               739 46 Hukvaldy

WEBOVÉ STRÁNKY:   www. hukvaldy.eu

E-MAIL:                    obec@ihukvaldy.cz

1. 4. ÚDAJE O PROVOZU ŠKOLY

TYP ŠKOLY:                              mateřská škola s celodenním provozem s běžnými třídami

POČET TŘÍD:                            4 třídy

KAPACITA MATEŘSKÉ ŠKOLY:    81 dětí, od 5. února 2013 

PROVOZNÍ DOBA:                     od 6.30 hodin do 16.00 hodin

JINÉ VYUŽITÍ ŠKOLY:                ●   akce pro rodiče a společné činnosti rodičů a dětí
                                               ●   konání provozních porad
                                               ●   konání pedagogických rad

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 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, pružinová houpačka, dvě pískoviště,
plastová  sestava,  plastové  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 mateřské
školy mohou také využívat hřiště základní školy, kde jsou také umístěny dvě herní sestavy pro děti před-
školního věku, ale, tyto jsou volně přístupné veřejnosti. 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 po-
vinnou docházkou a byly doplněny dětmi středními. 

mailto:obec@ihukvaldy.cz
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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, histo-
rické památky i bohaté tradice. Všechno toto bohatství obce se také promítá do vzdělávacího programu
mateřské školy.

2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání jako počáteční stupeň veřejného vzdělávání organizované-
ho  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 vzdě-
lávání je založena na týchž zásadách jako ostatní obory a úrovně vzdělávání a řídí se s nimi společnými
cíli: orientuje se k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo
tak  předpoklady  pro  své  celoživotní  vzdělávání,  umožňující  mu  se  snáze  a  spolehlivěji  uplatnit  ve
společnosti znalostí.

Mateřská škola se organizačně dělí na třídy. Do tříd je možno zařazovat děti stejného či různého věku a vy-
tvářet 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.

3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Ve školním roce 2018 / 2019 pracovalo v naší mateřské škole 6 pedagogických pracovníků, 2 správní za-
městnankyně, 1 nepedagogický pracovník -chůva.

3. 1. ROZDĚLENÍ PRACOVNÍKU PODLE VĚKU

STAV K 3. ZÁŘÍ 2018

POČET ZA-
MĚSTNANCŮ

Z TOHO 
ŽEN

Z TOHO 
MUŽŮ

   VĚK       
20 - 30

    VĚK    
30 - 40

    VĚK    
40 - 50

    VĚK    
50 A ST.

         9       9      0     0      2      2      5

3. 2. ROZDĚLENÍ PRACOVNÍKU PODLE VZDĚLÁNÍ

STAV K 3. ZÁŘÍ 2018

POŘADÍ DÉLKA 
PRAXE

VZDĚLÁNÍ KVALIFIKACE ÚVAZEK PRACOVNÍ 
ZAŘAZENÍ

        1.         36        VŠ ANO        100% zástupkyně ředi-
telky pro MŠ

        2.         13        SŠ ANO        100%   učitelka
        3.         26        SŠ ANO        100%   učitelka
        4.         30        VŠ ANO        100%   Učitelka
        5.           1        VŠ ANO        100%   Učitelka
        6.         12        SŠ ANO        100%   Učitelka
        7.         35        SŠ         ANO          50%   Chůva
        8.        OU        100% správní za-

městnankyně

        9.        OU          40% správní za-
městnankyně

4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

4. 1. ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
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Zápis do mateřské školy proběhl dne 14. května 2019. K zápisu přišlo 33 dětí. Mateřská škola měla ke dni
zápisu volných 28 míst. Pět dětí obdrželo rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání. Zákonní zá-
stupci těchto dětí nepodali odvolání proti rozhodnutí. V průběhu měsíce srpna se odhlásily z docházky do
mateřské školy dvě děti. Na jejich místo byly přijaty děti podle pořadí dosažených bodů v přijímacím řízení
Věkové složení přijatých dětí: 15 dětí dvouletých, 7 dětí tříletých, 3 děti čtyřleté a 3 děti pětiletých - před-
školních. 

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

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

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

●     Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let až do zahájení povinné školní           docház -
ky 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. 2019).

PŘEDNOSTNÍ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

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

●      nárok na přednostní přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání mají od 1. září 2017 děti, které před začát-
kem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku

●      nárok na přednostní přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání mají od 1. září 2018 děti, které před začát-
kem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku

PODMÍNKA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
     
   Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním,
má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (Zákon
č. 258/200 Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, § 50)
  
●    Potvrzení, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nemusí dokládat zákonný zástupce
u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

      Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvkové organizace stanoví ná-
sledující kritéria, 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 2019/2020 
(s dětmi, které zůstávají v mateřské škole, nesmí být překročena stanovená kapacita mateřské školy):

POŘADÍ                                        KRITÉRIUM POČET BODŮ
Trvalý pobyt dítěte ve spadové oblasti -  v obci Hukvaldy *         8
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   1. Trvalý pobyt dítěte mimo spadovou oblast -  obec  Hukvaldy         0

 

  2. Věk dítěte

Dítě, které dosáhne ke dni ná-
stupu do MŠ (k 1. 9. 2019) 
5 let věku         20
Dítě, které dosáhne ke dni ná-
stupu do MŠ (k 1. 9. 2019) 
4 let věku

        15

Dítě, které dosáhne ke dni ná-
stupu do MŠ (k 1. 9. 2019) 
3 let věku          10
Dítě, které dosáhne ke dni ná-
stupu do MŠ (k 1. 9. 2019) 
2 let věku - narozené od 1. 9. 
2016 do 31. 12. 2016

 

          8

Dítě, které dosáhne ke dni ná-
stupu do MŠ (k 1. 9. 2019) 
2 let věku - narozené od 1. 1. 
2017 

          0

   3.
Individuální situace dítěte

Dítě se specifickými vzdělávacími
potřebami –doložené potvrzením
odborného pracoviště

        
    0   -  10

Sociální potřebnost dítěte – legi-
timní, 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 rovností bodů bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu doplňující kritérium:

POŘADÍ                                        KRITÉRIUM POČET BODŮ

   1.
Datum narození dítěte
(Starší dítě bude mít přednost)          

4. 2. ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Zápis do 1. ročníku základní školy proběhl 24. dubna 2019. Zúčastnilo se ho 30 dětí z naší mateřské školy. 
Tři děti požádaly na doporučení mateřské školy o odklad školní docházky o jeden rok a zůstaly v mateřské 
škole. Do základní školy ke 2. září 2019 odchází 27 dětí.

5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 

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.
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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 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 zvídavosti dítě-
te, potřeby poznávání k získávání především prožitků, zkušeností, dovedností, návyků, poznatků a postojů.

Starý hrad děti zavede do světa fantazie a kouzel. Děti poznávají příběhy obyvatel hradu, zvířat z okolní
obory. Dítě přijde do styku s pojmy spravedlivost, dobro, zlo. Může charakterizovat postavy, navrhovat
možná řešení.  Starý hrad dává možnost  i  motivaci  k pohybovým, výtvarným, hudebním, dramatickým
činnostem., experimentům. Na hrad mohou přijet různé návštěvy, které umožní dítěti poznat jiné kultury a
jejich tradice. Hrad umožňuje srovnávat 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 oblastech. Cílem je
uspokojování a respektování každodenních potřeb dítěte.

5. 2. EVALUAČNÍ POHLED

PODMÍNKY

Ve všech třídách byly doplněny hračky, didaktické pomůcky a výtvarný materiál.   Doplnili jsme jak dět-
skou tak učitelskou knihovnu o nové tituly.

Byla provedena celková výměna bezpečnostního vstupu do budovy. Všechny třídy mají své zvonky, vedení
bylo protaženo i do třídy Krtečků a kanceláře.  

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 po-
třeba spánku u dětí.

Tradičně dobře pokračuje spolupráce s rodiči. 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Motivaci pro školní i třídní vzdělávací programy je starý hrad a jeho tajemství. Dětem je nabízená spousta
činností, aktivit, při kterých plní záměry a cíle těchto programů.

Vzdělávací  program Pod starým hradem je založen na lásce k přírodě,  ekologických aktivitách, vztahu
k rodné obci a ke kulturnímu dědictví. Školní vzdělávací program je rozdělen na 10 hlavních témat. 
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Každé téma má stručnou charakteristiku.  Popsanými záměry jsou stanoveny dílčí vzdělávací cíle a obsah
vzdělávací nabídky. Očekávané výstupy ukazují, co by mohlo dítě v pěti stanovených oblastech umět a
dokázat. Jsou také stanovena možná rizika.  

Školní vzdělávací program je východiskem pro zpracování třídních plánů, podle nichž probíhají konkrétní
činnosti v jednotlivých třídách. 

Oblast biologická - dítě a jeho tělo 

– rozvíjíme a zlepšujeme tělesnou a fyzickou zdatnost, pohybové a manipulační dovednosti. Děti si osvojují
poznatky o těle o jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě, dovednosti důležité k podpoře
zdraví, bezpečí a osobní pohody. Děti vedeme k sebeobslužným dovednostem a k vytváření zdravých život-
ních návyků a postojů. 

Oblast psychologická – dítě a jeho psychika 

- je zaměřena na duševní pohodu dětí, jejich psychickou zdatnost, jazyk, řeč, poznávací procesy a jejich
funkce, city a vůle. Zaměřuje se na jejich vzdělávací dovednosti, myšlenkové operace, představivost a fa-
ntazii. 

Oblast interpersonální – dítě a ten druhý

- věnuje se utváření vztahů k jiným dětem a dospělým, posilování jejich vzájemné komunikace. 

Oblast sociokulturní – dítě a společnost 

- jejím cílem je uvést děti do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a
umění, pomoci jim osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecně uznávané
společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody. 

Oblast environmentální – dítě a svět

 - má za úkol probudit v dětech vědomí o okolním světě a jeho dění, probudit zájem o živou a neživou pří-
rodu a vést je ke kladnému přístupu k životnímu prostředí.

Pro naplnění předpokladů a možností optimálního rozvoje osobnosti každého předškoláka, uplatňujeme zej-
ména tyto následující metody a formy práce:

KOOPERATIVNÍ UČENÍ – v každodenní skupinové práci rozvíjíme schopnost spolupracovat, podílet se na
společném díle, brát ohledy na ostatní, nabídnout a umět přijmout pomoc a podporu. 

ČINNOSTNÍ UČENÍ – veškeré manipulační činnosti rozvíjející hrubou i jemnou motoriku dítěte, následně
nácvik správného úchopu psacího náčiní. 

SITUAČNÍ UČENÍ – každodenní vytváření a využívání situací, kterými vedeme děti k vlastnímu rozhodování
a následnému řešení dané situace. 

SPONTÁNNÍ SOCIÁLNÍ UČENÍ – v rámci soustředěné práce s předškolními dětmi poskytujeme adekvátní
vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné, naopak se snažíme potlačit nežádoucí
projevy chování u dítěte. 

ŘÍZENÉ AKTIVITY – v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem předškolního dítěte, ve formě didak-
ticky zaměřené činnosti,  kterou v mateřské škole přímo či  nepřímo vedeme, pracujeme každodenně v
menší skupině či individuálně na naplňování všech klíčových kompetencí definovaných RVP PV.

Formy práce s předškolními dětmi v rámci režimu dne v MŠ  

- individuálně zaměřená práce při ranních činnostech
- skupinová práce
- kolektivní práce
Výstupy práce předškolních dětí  

- portfólio předškoláka   
- nástěnky v šatnách MŠ
Během září si učitelka vypracuje schéma třídy- zjistí co děti umí, jaký je jejich individuální stav. Tyto pře-
hledy doplňuje dvakrát ročně. Při této evaluaci vidí úspěchy a posun jak u jednotlivých dětí, tak v celé sku-
pině. Kromě toho každé dítě má svou individuální záznamový arch, kde učitelka pravidelně doplňuje zá-
znamy a individuální vývoj dítěte. Tyto záznamy se také pravidelně doplňují. 

5. 3. PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ

DATUM HODINA NÁZEV AGENTURY NÁZEV PŘEDSTAVENÍ POZN.

26. září  10.30 Maňáskové divadlo- Hrnečku vař!
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2018 Šternberk 
představení  - 40 Kč

O zlaté rybce
O Smolíčkovi

12. října
2018

 10.30 Divadlo Beruška
představení – 40 Kč

Jak pan myslivec zachránil med-
věda

20. listopadu
2018

   9.00 Divadlo - Bonbon
představení – 40 Kč

O Dášeňce

19. prosince
2018

 10.30 Divadélko Smíšek
Ostrava 
představení – 1600 Kč

Andělský zvoneček přání

22. ledna
2019

 10.30 Divadlo Beruška
představení – 40 Kč

Pohádka o sněhulákovi

14. února
2019

   8.30 Divadlo Letadlo
představení – 40 Kč

Výprava za ledním medvědem

5. dubna
2019

  10.30 Divadélko Beruška
představení – 40 Kč

Starosti vodníka Kuby

11. dubna 
2019

   9.00 Divadélko Smíšek
Ostrava 
představení – 1600 Kč

Ukvokaná slepičí pohádka

14. května
2019

    9.00 Divadlo Koloběžka
představení – 40 Kč

O Červené Karkulce

22. května
2019

    9.00 Gavlasová Vladimíra
představení – 45 Kč

Muzikohrátky

29. května
2019

  10.00 ZUŠ Brušperk Koncert žáků

12. června 
2019

    9.00 Divadélko Smíšek
Ostrava 
představení – 1600 Kč

O ztracené panence

 5. 4. ORGANIZACE MATEŘSKÉ ŠKOLY

STAV K 3. ZÁŘÍ 2018
 
ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD

    Čtyři třídy heterogenní, smíšené třídy  -   dvě třídy                    děti ve věku od 2 do 5 let
                                                             
                                                                 dvě třídy                    děti ve věku od 4 do 7 let
                                          
I.  TŘÍDA  - MOTÝLCI -     20 dětí,             z toho chlapců:      9
                                                                            děvčat:    11
                                                                                                                           
   VĚKOVÉ SLOŽENÍ DĚTÍ   DĚTI CELKEM       DÍVKY   CHLAPCI
Děti mladší 3 let             5             4                     1
Děti ve věku od 3 do 4 let             9             5            4
Děti ve věku od 4 do 5 let             6             2            4     
Děti ve věku od 5 do 6 let             0             0            0
Děti starší 6 let             0             0            0
CELKEM:           20            11            9

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 -     21 dětí,            z toho chlapců:   14
                                                                          děvčat:      7 
                                           
   VĚKOVÉ SLOŽENÍ DĚTÍ   DĚTI CELKEM       DÍVKY   CHLAPCI
Děti mladší 3 let              0             0             0
Děti ve věku od 3 do 4 let              0             0             0
Děti ve věku od 4 do 5 let              6             2             4
Děti ve věku od 5 do 6 let            14             5             9
Děti starší 6 let              1             0             1
CELKEM:            21             7           14
                                                    
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 -     19 dětí,             z toho chlapců:      8
                                                                            děvčat:     11 
                                                 
   VĚKOVÉ SLOŽENÍ DĚTÍ   DĚTI CELKEM       DÍVKY   CHLAPCI
Děti mladší 3 let              6             4             2
Děti ve věku od 3 do 4 let              9             5             4
Děti ve věku od 4 do 5 let              4             2             2
Děti ve věku od 5 do 6 let              0             0             0
Děti starší 6 let              0             0             0
CELKEM:            19           11             8
                                                   
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 -      21 dětí,            z toho chlapců:      12
                                                                                děvčat:         9                                                  
   VĚKOVÉ SLOŽENÍ DĚTÍ   DĚTI CELKEM       DÍVKY   CHLAPCI
Děti mladší 3 let              0             0             0
Děti ve věku od 3 do 4 let              0             0             0
Děti ve věku od 4 do 5 let              6             3             3
Děti ve věku od 5 do 6 let            15             6             9
Děti starší 6 let              0             0             0
CELKEM:            21             9           12
                                                
Celodenní děti: 20                Polodenní děti s obědem: 0                    Polodenní děti bez oběda: 0
Děti s nepravidelnou docházkou:  0                                           Děti s pravidelnou docházkou: 20
Děti s individuální formou vzdělávání: 1

SUMARIZACE ORGANIZACE  ZA  CELOU  MATEŘSKOU  ŠKOLU K   3. 9. 2018

Celkem:  81 dětí             z toho  38  dívek                              43  chlapců

Celodenní děti:                                80
Polodenní děti:                                  0
Děti s individuální formou vzdělávání: 1
      
Děti s pravidelnou docházkou:         80  
Děti s nepravidelnou docházkou:        0    
Děti s omezenou délkou docházky: 0
Děti s individuální formou vzdělávání: 1

   VĚKOVÉ SLOŽENÍ DĚTÍ   DĚTI CELKEM       DÍVKY   CHLAPCI
Děti mladší 3 let           11              8                    3
Děti ve věku od 3 do 4 let           18            10            8
Děti ve věku od 4 do 5 let           22              9           13
Děti ve věku od 5 do 6 let           29             11          18
Děti starší 6 let             1              0            1
CELKEM:           81            38          43

Celodenní děti: 80                Polodenní děti s obědem: 0                    Polodenní děti bez oběda: 0
Děti s nepravidelnou docházkou:  0                                           Děti s pravidelnou docházkou: 80
Děti s individuální formou vzdělávání: 1

5. 5. PŘEHLED AKCÍ KONANÝCH PRO RODIČE, RODIČE A DĚTI

DATUM NÁZEV AKCE

28. 8. 2018 Informativní schůzka pro rodiče dětí mateřské školy
16. 10. 2018 Broučkiáda – „Rozloučení s broučkem“ – program Hopsalin
  6. 11. 2018 Podzimní tvoření
  7. 11. 2018
14. 11. 2018 Vánoční fotografování
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  4. 12. 2018 Mikulášská besídka
17. 12. 2018 Vánoční dílničky
18. 12. 2018
  7. 3. 2019 Přednáška pro rodiče na téma Školní zralost 
  3. 4. 2019 Konzultační dny pro rodiče
  4. 4. 2019
15. 4. 2019 Velikonoční dílničky
16. 4. 2019
13. 6. 2019 Závěrečné vystoupení Lašánku
17. 6. 019 Přednáška pro rodiče na téma Co budu potřebovat v 1. třídě
25. 6. 2019 Pasování dětí na školáky
27. 6. 2019 Zakončení školního roku v Pohádkovém lese - vystoupení klauna

Prcka

5. 6. SPOLUPRÁCE S RODIČI

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

2. Umožnit rodičům podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých programů. Pravidelně a dostatečně
informovat rodiče o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mohou spolurozhodovat
při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů.

3. Požádat rodiče o spolupráci při získávání zpětné vazby pro mateřskou školu formou vyplnění „ do-
tazníku “ ke konci školního roku.

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

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

6. Individuální setkávání a průběžné konzultace dle potřeb a zájmu rodičů s pracovníky školy, půj-
čování odborné pedagogické literatury.

7. Mateřská škola zajistí pro rodiče:

o informativní schůzku na začátku školního roku, schůzky dle potřeby školy

o zprávy na nástěnkách – co se v naší mateřské škole děje, zprávy na webových stránkách,
aktuální informace na nástěnce u vstupních dveří mateřské školy

o zasílání informací prostřednictvím emailu

8. Rodiče zajistí pro mateřskou školu:

o pomoc při organizaci společných akcí

9. Mateřská škola společně s rodiči připraví pro děti několik zajímavých akcí:

o podzimní akce „ Broučkiáda “

o „ Pouštění draka “

o společná činnost - Dítě a rodič – Vánoční tvoření, Velikonoční pomlázka

o Mikulášská besídka

o společné cvičení „Mámo, táto, pojď si se mnou zacvičit“
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o hry na sněhu a se sněhem – Sněhuláci a klouzačka

o dětský karneval

o oslava Dne matek

o jarní akce – „ Jízda zručnosti “, „ Vítání jara “

o velké překvapení u příležitosti Dne dětí

o výlet dětí

o slavnostní rozloučení se školáky

o zábavné ukončení školního roku

5. 7. SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU

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

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

3. Vzájemná spolupráce a účast na akcích pořádaných základní a mateřskou školou se spoluúčastí ro-
dičů:

o Broučkiáda – loučení se s broučky – zábavný program – zajišťuje mateřská škola

o lampiónový průvod – organizačně zajišťuje základní škola

o akce „Lyžujeme se sluníčkem“ – organizačně zajišťuje mateřská škola

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

o akce ke Dni dětí „Mejdan za školou“ - organizačně zajišťuje základní škola

o škola v přírodě - organizačně zajišťuje mateřská škola

o společná oslava Dne Země - organizačně zajišťuje základní a mateřská škola

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

5. Vzájemná spolupráce s učitelkou 1. ročníku

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

o sjednocení požadavků na připravenost dětí

o seznámení se s novým pracovním materiálem dětí v 1. ročníku

o seznámení se se  Školním vzdělávacím programem „Pod starým hradem“

o informativní schůzka pro rodiče nových školáků

6. Vzájemná spolupráce při doporučování odkladu školní docházky
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7. Návštěva předškolních dětí ve výuce v 1. ročníku základní školy a návštěva dětí 1. ročníku u dětí
mateřské školy

5. 8. AKTIVITY MATEŘSKÉ ŠKOLY

VŠEOBECNÉ AKTIVITY
                DATUM

                            NÁZEV AKTIVITY     OD       DO

Září 2018 Června 2019 LOGOPEDIE – náprava vadné výslovnosti

Individuální termíny– zařazeno 21 dětí

Října 2018 Června 2019 MALÝ LAŠÁNEK – kroužek

Každou středu – zařazeno 29 dětí, seznamování s folklorem, tra-
dicemi   

Října 2018 Června 2019 ANGLICKÝ JAZYK – PRO PŘEDŠKOLÁKY

Každé úterý a pátek – zařazeno 29 dětí, seznamování s ang-
lickým jazykem, který bude navazovat na výuku v 1. třídě zá-
kladní školy

Října 2018 Června 2019 SPORTOVNÍ KROUŽEK, FOTBAL – kroužky organizované základní
školou, které mohly navštěvovat i děti mateřské školy

4. 2. 2019   8. 2. 2019 Lyžujeme se Sluníčkem – lyžařský výcvik dětí starších 4 let – 30 
dětí 

Září 2018 Června 2019 Spolupráce s místní knihovnou - návštěvy s výukovým progra-
mem po jednotlivých třídách

24. 4. 2019 Zápis dětí do základní školy

  14. 5. 2019 Zápis do mateřské školy

 3. 6. 2019   7. 6. 2019 Škola v přírodě na chatě Bílá, v obci Bílá – 24 dětí

Září 2018 Červen 2019 Soutěž o polévkového, svačinkového, salátového, ovocného, od-
počinkového krále

AKTIVITY VZTAHUJÍCÍ SE K ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

                DATUM

                            NÁZEV AKTIVITY     OD       DO

19. 9. 2018 Prohlídka centra obce, obecního úřadu, informačního centra

27. 9. 2018 Sběr lesních plodů pro zvířátka

10. 10. 2018 Vycházky s environmentální tématikou

18. 10. 2018

30. 11. 2018 Beseda s příslušníkem Policie ČR

20. 12. 2018 Nadílka zvířátkům v lese u krmelce
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21. 12. 2018 Vánoční nadílka

Prosinec     
2018

Březen 2019 Sezónní činnosti – hry se sněhem a na sněhu

   2. 4. 2019 Návštěva Světa techniky v Ostravě (chemické pokusy pro nej-
menší)

 25. 4. 2019 Loučení se zimou – vynášení Mařeny

30. 4. 2019 Hra Na čarodějnice

17. 5. 2019 Návštěva Památníku Leoše Janáčka na Hukvaldech

31. 5. 2019 Vycházka k Lišce Bystroušce

  3. 6. 2019 Oslava Dne dětí 

14. 6. 2019 Výlety dětí 

19. 6. 2019

Září 2018 Červen 2019 Pokusnické práce – sázení semínek, výsadba, velikonoční výsev, 
barvení sněženek, zjišťování čistoty sněhu, množení muškátů, 
vliv zálivky na rostliny, vliv světla …

6. ÚDAJE O PREVENCI NEGATIVNÍCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ 

Jedná se o šikanu, agresivitu, požívání alkoholu, drog, kouření a nepodnětnost rodinného prostředí. 
Ve školním roce 2018 /2019 mateřská škola u dětí negativní projevy chování neřešila.

Všechny třídy mateřské školy pracovaly s „Preventivním programem školy k prevenci rizikového chování“
navazujícím na cíle Školního vzdělávacího programu.  Preventivní program konkretizuje a sjednocuje po-
stupy pedagogů v jednotlivých situacích. Jeho součástí jsou příběhy, hry a činnosti vhodné jak k preven-
tivnímu 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,  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, pro-
hlídka 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.  

7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
       PRACOVNÍKŮ 

7. 1. PŘEHLED DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

DATUM ÚČASTNÍK –
osobní číslo

NÁZEV  DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

15. 10. 2018 43 744 Role školního speciálního pedagoga v systému po-
radenských služeb ve škole

16. 10. 2018 59 374 Veselé počítání s hudbou a pohybem
  7. 11. 2018 48 050 Adventní a vánoční dekorace
14. 11. 2018 59 374 Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s 
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dětmi
8. 12. - 9. 12. 2018 15 006 Osobnostní a sociální rozvoj učitele
8. 12. - 9. 12. 2018 48 050 Osobnostní a sociální rozvoj učitele
8. 12. - 9. 12. 2018 32 512 Osobnostní a sociální rozvoj učitele
8. 12. - 9. 12. 2018 59 374 Osobnostní a sociální rozvoj učitele
8. 12. - 9. 12. 2018 78 101 Osobnostní a sociální rozvoj učitele
8. 12. - 9. 12. 2018 43 744 Osobnostní a sociální rozvoj učitele
 23. 1. 2019 32 512 Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2019
 19. 2. 2019 43 744 Školní zralost dětí jako předpoklad úspěchu
   4. 4. 2019 32 512 Jak sledovat a hodnotit pokroky dítěte a efektivně 

plánovat jeho další rozvoj
 24. 4. 2019       59 374 O strašidlech a čarování s hudbou a pohybem
 14. 5. 2019 15 006 Školení první pomoci
 14. 5. 2019 48 050 Školení první pomoci
 14. 5. 2019 32 512 Školení první pomoci
 14. 5. 2019 59 374 Školení první pomoci
 14. 5. 2019 78 101 Školení první pomoci
 14. 5. 2019 43 744 Školení první pomoci
 15. 5. 2019 32 512 Změna financování regionálního školství

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

8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

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

9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI
       
   Ve školním roce 2018/2019  nebyla na škole provedena žádná inspekční činnost.

10. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A
         MEZINÁRODNÍCH PROGRANŮ

Ve školním roce 2018/2019 se naše mateřská škola nezapojila do rozvojových ani mezinárodních progra-
mů.

11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
         V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

Mateřská škola není realizátorem dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

12. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH
           PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÝCH ZDROJŮ

Mateřská  škola  realizovala  v  roce  2018/2019 projekt  Rozvoj  komunitní  školy  Hukvaldy,  financovaný
z MŠMT a EU.

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

Zaměstnanci mateřské školy nebyli ve školním roce 2018/2019 organizováni v žádné odborové organiza-
ci.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
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Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2018/2019 bude projednána pedagogickou radou a přiložena
jako součást výroční zprávy základní školy.
 
Pro zákonné zástupce dětí naší mateřské školy bude zpráva následně zveřejněna. Výroční zpráva bude k
dispozici pro všechny zaměstnance mateřské školy.

Výroční zprávu zpracovali: 
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
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