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V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle Vyhlášky 
č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, předkládám výroční zprávu o činnosti 
základní školy za školní rok 2020/2021. 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala:  

 

______________________________________ 

Mgr. Alena Ščuková, ředitelka školy 

 

Vražné, 10. 08. 2021 

 

Schválena pedagogickou radou dne:  24. 08. 2021 

Schváleno Školskou radou  

při Základní škole a mateřské škole Vražné, okres Nový Jičín dne:__________________ 

 

  ____________________________________ 

                                                                                                  Mgr.  Vladan Lazecký, 
předseda ŠR 
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1. Základní údaje o škole 
Název Základní škola a mateřská škola Vražné, okres Nový Jičín 
Sídlo Vražné 157, 742 35 Vražné 
Právní forma příspěvková organizace  
IČ 750 299 44 
RED-IZO 600 138 054 
Kontakty pro dálkový přístup info@skolavrazne.cz, scukova@skolavrazne.cz  
Webové stránky http://skolavrazne.cz/  
ID 3kbmuak 

Základní škola 
IZO ZŠ 102 232 636 
Sídlo Vražné 157, 742 35 Vražné 
Počet tříd 2 
Typ školy Malotřídní škola (neúplná) 
Charakteristika ZŠ je málotřídní základní škola poskytující vzdělání žákům 1. – 5. 

ročníku. Žáci byli vzděláváni podle školního vzdělávacího 
programu „Tvořivá škola“.  
Školní rok 2020/2021 byla ZŠ dvoutřídní, žáci jsou vyučováni ve 
dvou třídách (1., 2. a 3.  ročník – I. třída, 4. a 5. ročník – II. třída), 
od 3. ročníku se žáci vyučují cizímu jazyku – anglický jazyk. 
 

Mateřská škola 
IZO MŠ 181 020 149 
Sídlo Vražné 222, 742 35 Vražné 
Počet tříd 2 
Provozní doba ŠD při ZŠ je tvořena dvěma třídami. Ve školním roce 2020/2021 

byla provozní doba od 6:00 – 16:00 a následně MŠ byla v provozu 
i po dobu hlavních prázdnin. MŠ byla uzavřena z důvodu 
mimořádných opatření a odstávky dovozu  stravy.  

Školní družina 
IZO ŠD 119801108 
Sídlo Vražné 157, 742 35 Vražné 
Počet tříd 1 
Provozní doba ŠD při ZŠ je tvořena jedním oddělením. Ve školním roce 

2020/2021 byla provozní doba postupně upravována dle potřeb 
rodičů. Od 09/2020 do 05/2021 od 12:00 – 15:00 a následně 
v měsíci 06/2021 ráno od 7:00-8:00 a odpoledne od 12:00 – 
15:30 hodin.   

Školní jídelna – výdejna 
IZO ŠJ - výdejny 103080597 
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2. Vedení školy 
Ředitel/ka školy: Mgr. Alena Ščuková (od 1. 2. 2021) 

Mgr. Josef Hladný (od 20. 11. 2020 – 31. 1. 2021) 
Mgr. Jana Šlapková (do 19. 11. 2020) 

3. Zřizovatel 
Název Obec Vražné 
Sídlo Vražné 37, 742 35 Vražné 
Starostka obce Ing. Gabriela Grzegorzová 
Kontaktní údaje Tel. 556 730 532, www.vrazne.cz, obec@vrazne.cz  

4. Školská rada (ŠR) 
Datum založení 25. 2. 2020 
Předseda ŠR Ing. et Mgr. Vladan Lazecký (za zřizovatele) 
Členové Bc. Lukáš Kaňuščák (za zřizovatele) 

Mgr. Ludmila Mariánková (za učitele) 
Mgr. Kateřina Mariánková(za učitele) 

Mgr. Jana Murínová (za zákonné zástupce nezletilých žáků) 
Gabriela Leskovjanová (za zákonné zástupce nezletilých žáků) 

Charakteristika ŠR byla zřízena dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v 
platném znění. Je složena z 6 členů.  
Školská rada ve školním roce 2020/2021  pokračovala v činnosti, 
kterou jí vymezuje § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Na 
svá jednání zvala ředitelku školy a starostku obce.  
Ve školním roce 2020/2021 se sešla dvakrát. Zápisy jsou 
k nahlédnutí u předsedy ŠR nebo u ŘŠ.  

5. GDPR 
Pověřenec pro ochranu 
osobních údajů 

Tomáš Bíbrlík 

Forma dohody smlouva 
Sídlo, kontakt Mikroregion Odersko, Tel. 777 698 876, 

poverenec.gdpr@odersko.cz  
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6. Charakteristika školy 
 

6.1 Koncepční cíle 
Tato koncepce vychází ze základních rolí, které škola má: 

• škola jako poskytovatel výchovy a vzdělávání, 
• škola jako zaměstnavatel 
• škola jako součást života obce, 
• škola jako poskytovatel služeb, 
• škola jako příspěvková organizace z hlediska financování. 

Dlouhodobým cílem koncepce je pozitivní vzájemné soužití dětí i dospělých celé školy, 
s důrazem na hezké mezilidské vztahy a vzájemnou participaci jednotlivých součástí školy 
(základní školy, mateřské školy i školní družiny) a všech pracovišť. 

6.2 Roční plán 2020/2021 
Roční plán školy nebyl za I. pololetí poskytnut. Byl vypracován následně doplňující 
pro 2. pololetí školního roku 2020/2021.  

Hlavními cíle ročního plánu – pro 2. pololetí: 

1. Tvorba  a realizace nové koncepce pro rok 2021 - 2027  dle koncepce ředitelky školy: 
a) Do tvorby nové koncepce se zapojili všichni pedagogičtí pracovníci i žáci školy. 
Vycházeli jsme z mota: „Škola v pohodě a v souladu s přírodou“ a pracovali jsme na 
významu a pochopení smyslu tohoto mota formou brainstormingu a myšlenkové 
mapy. 
b) Vzdělávání dle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola ZŠ 

2. Adaptační program pro nové kolegy: 
a) Vzhledem k mimořádným opatřením a postupné změně pedagogického kolektivu, 
je potřeba nové pracovníky co nejrychleji a nejefektivněji zapojit do života školy. 
Vypracovali jsme nové postupy pro uvádění pedagogických pracovníků a jejich 
postupné adaptace na potřeby malotřídní školy. 

3. Realizace a dokončení projektu Výzva 63 – Šablony II: 
a) V tomto dotačním roce musela být upravována koncepce projektu vzhledem 
k nepředání bývalou ředitelkou školy. Začali jsme využívat zakoupená zařízení nejen 
pro distanční výuku, ale také v rámci vyučovacích hodin dle typu šablony ICT. Na konci 
června byly realizovány projektové dny mimo školu společně také s MŠ. V MŠ jsme 
začali realizovat projektové dny ve škole. 
b) Přínosem pro školu byla ve školním roce i personální podpora v podobě školní 
asistentky. Byla aktivně zapojena v ZŠ i ŠD a pomáhala rovněž během distanční výuky. 

Roční plán byl předmětem sebehodnocení pedagogů a společné analýzy, kterou jsme provedli 
v závěru školního roku. Podněty a zjištění byly součástí jednání pedagogické rady a staly 
se podkladem pro přípravu dalšího plánování a tvorby výroční zprávy. 
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6.3 Pedagogické rady 
Všichni pedagogové školy se pravidelně setkávají na pedagogických radách, které jsou 
poradním orgánem ředitele/lky školy. Zde se projednává hodnocení výchovy a vzdělávání, 
tvorba a realizace školního vzdělávacího programu, změny ve školství a organizaci vzdělávání, 
plánování práce, výroční zprávy, harmonogramy akcí, jejich zajištění a další. Podle zaměření 
byly porady určeny pro všechny pedagogy jak ZŠ tak také zástupců MŠ a skupiny 
nepedagogických pracovníků. 

Ve II. pololetí školního roku 2020/2021 proběhly pedagogické rady ve dnech 23. 3. 2021 a 24. 
6. 2021. 

6.4 Termíny provozních pracovních porad 
• Společné porady všech pedagogů (ze začátku I. pololetí nebyly předány 

podklady ani termíny),  
1. 2. 2021 

2. 3. 2021, 23. 3. 2021 
29. 4. 2021  

25. 5. 2021 a 24. 6. 2021 
• pracovní porady ZŠ každý čtvrtek dle aktuálnosti plánu týdne 

(bez zápisu) 
• pracovní porady MŠ s ŘŠ každé pondělí dle aktuálnosti plánu týdne 

(bez zápisu) 
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6. 5 Učební plán a osnovy 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 
Výuka v 1. - 5. ročníku základní školy probíhala podle schváleného Školního 

vzdělávacího programu Tvořivá škola č. j. 51/2006. Na konci 
školního roku byla dohodnuta nutná úprava a zápis ŠVP dle podpory 
INSPIS ČŠI. Dále budou upraveny části dle platných změn, které 
začnou nabývat platnosti od školního roku 2022/2023 po schválení 
školskou radou. 

Specifika školy • na 1. stupni ZŠ pracujeme v souladu se vzdělávacím 
programem.  Ve druhém pololetí vzhledem k distanční výuce 
docházelo k přechodu a prostředí Google Classroom 

• výuka se zaměřila na hlavní aktivity ŠVP – činnostní učení 
a projektovou výuku 

• v rámci užití digitálních technologií se výuka opírá o poznatky 
a přístupy integrované tematické výuky a mezivrstevnického 
učení, v souladu se vzdělávacím programem spojujeme děti 
do skupin 

• cizí jazyk - angličtinu vyučujeme od 3. ročníku  a dále nabízíme 
možnost lekcí angličtiny s rodilým mluvčím v rámci ŠD 

• informatiku vyučujeme v 5. ročníku a práci s počítači 
zařazujeme od 1. do 5. ročníku ZŠ, máme částečně vyhovující 
vybavení pomůckami pro názornou výuku a moderními 
technologiemi (interaktivní tabule, tablety), které jsme 
ve II. pololetí rozšířili ve spolupráci s městem Odry také pro 
výuku robotiky a hodláme v rozšiřování nadále pokračovat 

• pro rozvoj zájmů a nadání dětí máme nabídku volnočasových 
aktivit v rámci ŠD a projektových dnů 

• integrujeme vyučovací metody - výuka čtení s podporou čtení 
s porozuměním, do hodin matematiky zařazujeme prvky dle 
metody prof. Hejného a dále kritické myšlení a tematickou 
projektovou výuku 

• nabízíme zájmové aktivity, akce pro děti i rodiče 
• učíme děti spolupracovat a tvořit (projektové a tematické dny, 

skupinová výuka, program Tvořivá škola – činnostní učení, 
spolupráce mezi ročníky) 

• rozvíjíme čtenářskou gramotnost a práci s informacemi (školní 
knihovna, knižní klub) 

• poskytujeme péči všem dětem, i těm, kteří ji potřebují více; 
poskytujeme individuální přístup k žákům s problémy s učením 
nebo dětem nadaným, ve škole pracují asistentky pedagoga 
a školní asistentka 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 
Vzdělávání Ve školní družině se při vzdělávání řídíme Školním vzdělávacím 

programem pro zájmové vzdělávání (školní družinu). Klademe důraz 
na aktivní zapojení dětí do činností v ŠD, na pohybové aktivity 
a na pobyt venku. Při zájmových činnostech vzniká v ŠD řada 
pěkných výtvarných prací a výrobků, které tvoří výzdobu prostor 
školní družiny i společných prostor. Školní družina nabízela kroužky: 

• anglická konverzace s rodilým mluvčím 
• vaření 
• keramika 
• hudební hrátky 

Provoz školní družiny byl od 12:00 do 15:00, a následně byl dle 
potřeb rodičů prodloužen o ranní družinu od 7:00 do 8:00 a popřípadě 
odpolední družina byla v některých dnech do 16:30. V příštím školním 
roce plánujeme rozšíření na provoz od 6:00 – 8:00 a následně od 
12:00 – 16: 00. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Vzdělávání V MŠ pedagogové pracují podle Školního vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání -,,Jaro, léto, podzim, zima spolu je nám vždycky 
prima“, který vychází z platného RVP PV a vymezuje závazný rámec 
pro předškolní vzdělávání. ŠVP je východiskem pro práci všech 
pedagogických pracovnic. Na jeho základě si pedagogové 
vypracovávají svůj Třídní vzdělávací program, který je otevřený 
dokument a v průběhu roku je průběžně doplňován a dotvářen. TVP 
je přizpůsobován konkrétním podmínkám třídy, věkovému složení, 
aktuálním potřebám dětí a reaguje na aktuální situaci. Obsahem 
jednotlivých TVP je seznamování se s novými kamarády, 
s prostředím, kde žijí, se čtyřmi ročními obdobími, s živou i neživou 
přírodou s různými lidovými zvyky a tradicemi, řemesly a povolání, 
se světem pohádek a  s bezpečností v dopravě i v běžném životě. 
Ve školním roce 2020/2021 se v mateřské škole vzdělávaly také 
dvouleté děti. 

 

6.6 Provozní podmínky školy 
 

PRACOVIŠTĚ – ZŠ  
Budova a vybavení • Hlavní budova školy se nachází ve středu obce Vražné, v těsné 

blízkosti hlavní silnice. Obec Vražné poskytuje intenzívní 
podporu škole a její sídlo je v těsné blízkosti školy. Počet trvale 
hlášených obyvatel k 1. 1. 2020 byl 850. 

• V budově školy se nachází ředitelství školy (ředitelna 
a sborovna), základní škola se třemi učebnami s kapacitou 40 
žáků, školní jídelna - výdejna a školní družina je součástí běžné 
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učebny. Budova má dvě nadzemní podlaží a podkroví, které 
zatím slouží jako sklady pomůcek a učebnic. 

• Pro výuku TV je přízemí cvičebna za nepříznivého počasí 
a dále jsou využívány v letním období – okolní příroda, školní 
zahrada, fotbalové a dětské hřiště obce. 

• Budova školy během hlavních prázdnin prošla rozsáhlou - 
kompletní rekonstrukcí elektroinstalace, včetně nových 
podlahových krytin v prostorách tříd a dalších místností. 
Doplněny byly opatření ve školní cvičebně dle hygienických 
požadavků bezpečnosti pohybu dětí. 

• Plánována je rozsáhlá úprava školní zahrady, která 
je v současnosti nevyhovující pro potřeby školy i školní 
družiny. V zájmu rozvoje žáků a současných 
epidemiologických opatření plánujeme rozšířit výuku 
za vhodného počasí do venkovních prostor školní zahrady. 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
Prostory a zázemí Školní družina je v prostorách třídy I. ZŠ. A dále využívá zázemí školy 

dle potřeby a programu ŠD. Ve třídách jsou vytvořeny i relaxační 
koutky, herna a výtvarná dílna. Plánujeme v budoucnu tyto prostory 
rozšířit v prostorách stávající půdy. 
Také je plánována rozsáhlá úprava školní zahrady především 
pro pobyt dětí venku. Zahrada bude rozdělena do částí pro výuku, 
relaxační a herní části a prostoru pro sportovní aktivity. 

ŠKOLNÍ JÍDELNA – VÝDEJNA 
Zázemí Školní jídelna - výdejna má k dispozici kuchyň – která byla 

rekonstruována dle potřeb hygienických opatření a sociální zázemí 
pro výdejčí stravy a jídelnu, kde byla provedena rovněž rekonstrukce. 
Školní jídelna má vchod z chodby v budově školy i samostatný 
venkovní vchod pro dovoz stravy do kuchyně výdejny. 

ŠKOLNÍ ZAHRADA 
Zázemí Pro všechny děti je k dispozici zahrada pro hry a sport, která 

v současnosti prochází celkovou úpravou. Děti chodí také na vycházky 
za poznáním do okolí školy. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 Mateřská škola sídlí na odloučeném pracovišti v areálu obecního 

hřiště ve druhém patře správní budovy. Má samostatný vchod pro děti 
a nouzový pro správní zaměstnance a dovoz obědů – s výtahem. 
V prostorách jsou dvě třídy, šatna, sociální zázemí pro děti a zvlášť 
pro dospělé, výdejna a kuchyň, zázemí pro technické vybavení 
a kanceláře pro učitelky. V areálu je dětské hřiště a dostatečný prostor 
pro hraní venku. 
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7. Materiální vybavení 
Škola je částečně vybavena nedostačujícím vybavením a je potřeba je postupně obnovovat. 
Vzhledem k neprováděné inventarizaci byl proveden fyzický soupis veškerého materiálního 
vybavení a po rekonstrukci bude postupně obnovováno a doplňováno. 

 

7.1 Vybavení digitálními technologiemi 
Základní škola je vybavena informačními technologiemi, které jsou k dispozici žákům. V I. třídě 
byly zastaralé počítače, které nahradí v současnosti tablety (YOGA BOOKY) a Ve III. třídě jsou 
další tablety – jejich počet není přesně znám vzhledem k nevedené inventarizaci – zatím byly 
využívány ve II. pololetí 3 ks. Plánujeme ve třídách I. a II. umístit revitalizované pevné PC – 
připojené k interaktivnímu dataprojektoru. Je nutné také dovybavit III. třídu, kde probíhá 
především výuka angličtiny. Dále jsou k dispozici 2 zastaralé notebooky pro vyučující 
a  1 notebook pro ředitelku školy. V mateřské škole je k dispozici 1 notebook a dataprojektor  
a TV s DVD přehrávačem – i zde je nutné školu dovybavit. 

Ve všech třídách I. a II. ZŠ jsou bílé tabule s dataprojektorem a s ozvučením. Pedagogové mají 
přístup ke kopírce a tiskárně ve sborovně. Připojení na internet je částečně řešeno kabelovými 
rozvody a v současnosti po rekonstrukci elektroinstalace i plným pokrytím wi-fi v celé budově. 
Připojení na internet je i na odloučeném pracovišti v mateřské škole. 

Pro distanční výuku využívají žáci a učitelé systém Google Classroom. Dětem byly zřízeny 
kurzy dle jednotlivých ročníků, které mohou využívat i mimo distanční výuku. 

Od II. pololetí zajišťujeme výuku informatiky aprobovaným pedagogem, který je rovněž 
zařazen pro výuku dalších předmětů s užitím digitálních technologií a podílí se na podpoře 
a vzdělávání svých kolegů během pravidelných setkání. Využíváním informačních technologií 
pro projektovou výuku i běžnou výuku zajišťujeme počítačovou gramotnost žáků naší školy 
na nadstandardní úrovni. 

7. 2 Sportovní a rekreační vybavení 
 Ve třídách,  učebně – cvičebně pro tělesnou výchovu i pro rekreační chvilky je k dispozici 
sportovní vybavení: ribstole, lavičky, švédské lavičky, koza, sportovní náčiní, balanční míče 
a míče pro míčové hry, podložky na cvičení a další drobné sportovní pomůcky. Balanční míče 
používáme i v některých třídách pro zdravé sezení dětí. Třídy jsou postupně dovybavovány dle 
standardů malotřídní školy i rodinného prostředí. Žáci jsou vedeni k péči a využívání 
relaxačních koutků. 

7. 3 Učebnice 
Fond učebnic prochází v současnosti také revizí, aby tvořil ucelené řady učebnic pro výuku 
hlavních předmětů v 1. – 5. ročníku (český jazyk, anglický jazyk a matematika). Charakter výuky 
ve škole upřednostňuje využívání různých informačních zdrojů, učebnice a pracovní sešity 
v jiných předmětech jsou často využívány jen doplňkově. 



 

Výroční zpráva o činnosti školy 2020/2021 12  

 

Pro výuku předmětů v 1. ročníku byly používány učebnice sady nakladatelství Nová škola 
a Prodos. Pro výuku psaní rovněž. Od 2. do 5. ročníku učíme ČJ podle učebnic, čítanek 
a pracovních sešitů nakladatelství Prodos, které se také zaměřují na činnostní a tvořivé učení. 
V současnosti budeme sjednocovat učebnice v rámci nakladatelství Nová škola také 
v matematice v 1. - 5. ročníku. Matematiku vyučujeme s prvky metody prof. Hejného. Pro 
všechny ročníky máme k dispozici jako doplňkové materiály jako například elektronické 
i tištěné verze učebnic. 

Pro prvouku v 1. - 3. ročníku využíváme učebnice - pracovní sešity nakladatelství Nová škola. 
Jako doplňky používáme učebnice a pracovní sešity nakladatelství Prodos, a jako další tištěné  
materiály vlastní pracovní listy. 

Pro výuku anglického jazyka ve 3. – 5. ročníku využíváme učebnice nakladatelství Oxford 
University: Project a Chit-Chat. V příštím školním roce bychom měli pilotovat nové učebnice 
a pracovní sešity z nakladatelství Klett a rovněž budeme používat učebnici a pracovní sešit 
nakladatelství Didaktis (Angličtina pro 5. ročník). 

7. 4 Knihy a časopisy 
Žákovská knihovna je vybavena velkým množství beletrie i řadou encyklopedií. Encyklopedie 
jsou přístupné dětem základní i mateřské školy přímo ve třídách, během provozu. Beletrie 
je umístěna na chodbách školy a je možné knihy půjčovat dětem. Žáci základní školy knihy 
používají v hodinách „volného“ čtení v ČJ, tzv. čtenářské dílny a o přestávkách. Plánujeme 
rozšířit nabídku časopisů pro podporu čtenářské gramotnosti jak v tištěné podobě 
tak v elektronické. 

Pro učitele je zajištěno předplatné časopisu Učitelské noviny a dále jsou učitelům 
distribuovány prostřednictvím e-mailu odkazy na zajímavé články z prostředí webu rvp.cz, 
Pedagogická komora, Česká škola a další.  

7. 5 Školní družina 
K dispozici jsou stavebnice, společenské hry, tematické hračky a další pomůcky. Velmi dobré 
je vybavení výtvarnými pomůckami ve výtvarné dílně, kterému odpovídá i kvalita výstupů 
výtvarných činností. Dále je k dispozici keramická pec, která prošla revizí včetně zaškolení 
pedagogů. Nově přibylo potřebné vybavení pro práci s keramikou a rovněž audiovizuální 
a filmovou tvorbou.  

7. 6 Školní jídelna a provoz 
Postupně obměňujeme vybavení drobným materiálem a kuchyňskými předměty, zejména 
vzhledem k vzrůstajícímu počtu žáků. Ve školním roce  2020/2021  byla pořízená nová varná 
deska, pečící trouba, vodní lázeň v ZŠ i MŠ.  
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8. Opravy a rekonstrukce 
 

Ve školním roce 2020/2021 proběhly následující rekonstrukce: 

• Kompletní výměna elektroinstalace 
• Výměna podlahové krytiny včetně nivelace ve třídách, ředitelně, sborovně a školní 

jídelně včetně výdejny – kuchyně a šatně 
• Nátěr zárubní a zábradlí schodiště 
• Výmalba celé budovy školy po rekonstrukci  
• Nový skříňkový nábytek v I. třídě 
• Nový nábytek  v šatně školy pro ukládání svršků a přezouvání 

 

9. Údaje o počtech žáků a zaměstnanců 
 

Stav k 30. 9. 2020 

Základní škola Chlapci  Dívky  Celkem  
1. ročník 
Stav k 30. 9. 2020 

1 2 3 

2. ročník 
Stav k 30. 9. 2020 

0 3 3 

3. ročník 
Stav k 30. 9. 2020 

5 0 5 

4. ročník 
Stav k 30. 9. 2020 

9 2 11 

5. ročník 
Stav k 30. 9. 2020 

1 0 1 

Mateřská škola  
1. třída Berušky 9 6 15 
2. třída Žabičky 5 8 13 
Školní družina - - 20 
Školní Jídelna ZŠ a 
MŠ 

- - 17 a 27 
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10. Učební plán vzdělávacích programů 
 

Předmět 
Ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 

Český jazyk 9 9 9 8 7 

Anglický jazyk - - 3 4 4 

Matematika 5 5 5 5 5 

Prvouka 2 2 2 - - 

Přírodověda - - - 1 2 

Vlastivěda - - - 2 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 1 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 

Informatika - - - - 1 

Týdenní dotace 22 22 24 25 25 

 

11. Personální zabezpečení činnosti školy 
 

I. pololetí do 19. 11. 2020 na ZŠ pracovali 3 pedagogičtí pracovníci, včetně ředitelky školy, 
1 učitelky a zároveň vychovatelky ŠD, 1 učitele a 2 asistentek pedagoga a 1 školní asistentky.  

Ředitelka školy splňovala předpoklady pro výkon funkce ředitelky školy podle § 5 odst. 
2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Na ZŠ 
byla dále jedna učitelka odborně kvalifikovaná a jeden učitel nebyl plně kvalifikován.  

Asistentky pedagoga splňovaly podle § 16 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, odbornou kvalifikaci, vychovatelka 
ŠD byla zároveň učitelka ZŠ i vychovatelka plně aprobovaná.  
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V MŠ pracovaly 3 pedagogické pracovnice, z toho 1 vedoucí učitelka a 2 učitelky. V MŠ jsou 
všechny učitelky odborně kvalifikované.  

V rámci projektu Šablony II. byla v základní škole zřízena funkce školního asistenta v ZŠ – 
aprobovaná učitelka (důchodkyně). 

Od 11/2020 došlo k odvolání ředitelky školy – byl vybrán zastupující ředitel, následně ukončila 
pracovní poměr 1 asistentka pedagoga, byla nahrazena novou asistentkou. Od 2. pololetí 
došlo ke změně ředitelky školy a byl přijat 1 nový učitel pro Informatiku. V MŠ během hlavních 
prázdnin vypomáhaly na DPP 2 učitelky.  

Stav k 1. 9. 2020 
Zařazení Jméno úvazek Počet hodin týdně 
Ředitelka školy Mgr. Jana Šlapková 1,00 12+28 

Třídní učitelka I. třída 
Učitelka ZŠ Mgr. Kateřina Mariánková 1,00 22+18  

Třídní učitelka II.třída 
Učitel ZŠ Tomáš Vlček, DiS  10+8 
Vedoucí učitelka MŠ Mgr. Kristýna Opršalová 1,00 32+8 
Učitelka MŠ Bc. Nikola Honusková 1,00 32+8 
Učitelka MŠ Erika Proklová 1,00 32+8 
Asistentka pedagoga Kateřina Šlapková 1,00 40 
Asistentka pedagoga Denisa Kostková 1,00 40 
Školní asistentka Mgr. Ludmila Mariánková 0,4 16 
Školnice a výdejčí 
stravy ZŠ 

Danuše Horáková 1,00 40 

Školnice a výdejčí 
stravy MŠ 

Pavla Krejsová 1,00 40 

Stav k 30. 11. 2020 
Ředitel školy Mgr. Josef Hladný   
Asistentka pedagoga Mgr. Jana Murínová 1,00 40 

Stav k 1. 2. 2021 
Ředitelka školy Mgr. Alena Ščuková 1,00 12+28 
Učitel ZŠ Bc. Jakub Romba 0,1 2 
Učitel ZŠ Tomáš Vlček, DiS 0,6 11+8 

Zpracování účetnictví – KVIC NJ, Petra Macháňová 

Mzdová a personální agenda – KVIC NJ, Kateřina Janáková 
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11. 1  DVPP 
    Plán DVPP nebyl předán, tudíž další DVPP probíhala na základě plánu a dohody 
ředitelky školy Mgr. Aleny Ščukové s pedagogy. A bylo dle nabídky vzdělávacích 
institucí postupně doplňováno.  Po absolvování vzdělávacích akcí jednotlivé 
pedagogové sdíleli zkušenosti a poznatky s ostatními kolegy. 

Jméno Název kurzu Ukončení  
Tomáš Vlček Praktické tipy na distanční výuku cizích 

jazyků 
Certifikát 
ID WB-CERT-
04893 

Jakub Romba Krajský workshop ICT, Nová Informatika – 
Revize RVP ZV  
1) Základy algoritmizace a programování 
2) Práce s daty a Informatika 

Osvědčení 

Denisa Kostková Základní desatero doporučení a strategií pro 
práci s dětmi, žáky s PAS 

Osvědčení 

Alena Ščuková 1) Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
2)AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 
1. ročník 
3)Podpora autoevaluace základní školy 
s využitím systému InspIS ŠVP 
4) Kompetence leadra úspěšné školy 
5) Majetek příspěvkových organizací a jeho 
kontrola 

Osvědčení 
Osvědčení 
 
Certifikát 
 
Osvědčení 
Osvědčení 

Jana Murínová AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. 
ročník 

Osvědčení 

 

12. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce 
a následném přijetí do školy a přestupech žáků 
 

V tomto školním roce proběhl zápis dětí do 1. ročníku vzhledem k situaci pouze dálkovou 
formou,  bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Žádost o přijetí podalo prostřednictvím svých 
zákonných zástupců 8 dětí. Dvě děti prostřednictvím svého zákonného zástupce požádaly 
o odklad povinné školní docházky.  
Ředitelkou školy bylo vydáno Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání 6 dětem, 2 děti 
dostaly na základě doporučení PPP a dětského lékaře povolení odkladu o 1 rok. 
Ve školním roce 2021/2022 nastoupí do 1. ročníku 6 žáků.  

Dva žáci přestupují na jinou základní školu z rodinných důvodů. 1 žák na ZŠ Komenskou Odry 
a 1 žák na ZŠ Nový Jičín.  
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Na II. stupeň přechází 1 žák – ZŠ Komenská Odry. 

13. Údaje o výsledcích vzdělávání podle cílů stanovených školními 
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání (k 31. 
8. 2021) 
 

1. Prospěch – hodnocení žáků v 1. a 2. pololetí 

 Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl  Neprospěl  

1. pololetí 21 3 0 
2. pololetí 19 5 0 

 

Počet žáků, kteří jsou hodnoceni slovně: 0 

Počet žáků, kteří konali opravné zkoušky: 0  

Počet žáků, kteří plní školní docházku dle § 38 školského zákona: 2 

2. Chování  

Snížený stupeň z chování: 0 

Absence u všech žáků byla omluvená. 

 

Vzhledem k malému počtu žáků v základní škole má učitel mnoho příležitostí k individuálnímu 
přístupu ke každému dítěti. Závěry klasifikace v obou třídách odpovídaly průběžné klasifikaci 
a hodnocení daných předmětů. Ve vyučovacích hodinách mají žáci možnost vyjadřovat se 
k vlastním výsledkům, slovně hodnotit výsledky své práce i práce svých spolužáků. Potřebné 
informace jsou rodičům poskytovány na rodičovských schůzkách - 3 krát ročně, na webových 
stránkách školy, při individuálních konzultacích, na základě telefonické domluvy a dle potřeby 
písemně v žákovských knížkách nebo jiných písemných zprávách. 
Hodnocení bylo provedeno s ohledem na distanční výuku, která probíhala v 1. i 2. pololetí 
školního roku 2020/2021.  
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14. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Naše škola se snaží vycházet vstříc rodičům, kteří si přejí, aby jejich dítě s handicapem mohlo 
navštěvovat školu společně se zdravými dětmi. Snažíme se, aby tradicí školy bylo věnovat 
se i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytnout jim kvalitní vzdělávání v malém 
kolektivu a dobře je připravit na přechod na jinou školu.  

Ve školním roce 2020/2021 se ve škole vzdělávali 4 žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, kteří jsou diagnostikováni v PPP Nový Jičín v souladu s Vyhláškou č. 27/2016 Sb. 
a byla jim navržena podpůrná opatření adekvátní jejich specifickým potřebám.  

Vyučování probíhalo v kolektivu vrstevníků, kde se žáci dobře adaptovali a zvládli požadované 
penzum vědomostí s dobrými výsledky. Zvláštní důraz jsme kladli na podporu pozornosti, 
soustředěnosti a samostatnosti žáků. Zároveň jim bylo poskytnuto dostatek času na upevnění 
získaných poznatků, dovedností a byla jim také umožněna potřebná relaxace. V průběhu 
školního roku byly zakoupeny potřebné učební pomůcky a pracovní matriál, které pomáhají 
k zvládnutí požadavků IVP vycházejícího z ŠVP naší školy a postupné nápravě poruch učení.  

Příznivý vliv na integrované, ale i ostatní žáky třídy měla i přítomnost asistentky pedagoga, 
která byla nápomocna všem žákům dané třídy. A rovněž nám pomohla školní asistentka, 
kterou jsme získali z projektu Šablony II. Pracujeme na tom, aby věnovat se všem dětem 
a poskytnout jim kvalitní výchovu a vzdělávání se stalo tradicí školy. 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

PPP      

1. st. PO  
 

   

2. st. PO 
 

 
 

2 
 

3. st. PO    
 

 

4. st. PO   1  1 

Asistent 
pedagoga 

  1 
 

1 

 

15. Hodnocení školního roku 2020/2021 v základní škole dle ŠVP 
 

Školní rok 2020/2021 probíhal, dle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola, s využitím 
ověřených postupů naplňování cílů ŠVP. Hlavní cíle výchovy a vzdělávání dané vzdělávacím 
programem byly splněny. Snažíme se vytvářet podmínky pro úspěšný rozvoj a vzdělání všech 
dětí, nadaných či s handicapem.  
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Školní rok byl ovlivněn distanční výukou. Žáci 1. ročníku byli průměrní, jedna žákyně velmi 
schopná dva s menšími problémy postupně překonávali problémy. Děti byly hodnoceny 
především s ohledem na motivaci. U jednoho žáka začalo jednání ohledně domácí výuky 
u druhé k otázkám vyšetření v PPP vzhledem k problémům se soustředěním a následnou 
přípravou. Žáci ostatních ročníků dosáhli přiměřených výsledků. V tomto školním roce byla 
zařazena pro 1. a 2. ročník výuka cizího jazyka – angličtina, která je učena zejména hravou 
formou – s rodilým mluvčím v rámci ŠD. 
Důležitou součástí vzdělávání je (sebe)hodnocení, které probíhá různými metodami prakticky 
každý den. K hodnocení pokroku za čtvrtletí nevyužíváme klasifikace, ale (sebe)hodnocení 
slovního s důrazem na vyzdvižení dobrého, ne chyb, úvaha, co příště mohu udělat jinak a lépe. 

Rodiče byli o prospěchu žáků informováni na třídních schůzkách, při individuálních 
konzultacích, průběžné výsledky práce žáků byly zapisovány do žákovských knížek.  

Zařazovali jsme do výuky řadu projektových činností, ve kterých si žáci osvojovali daná 
průřezová témata a jednotlivé kompetence. Prověřovali jsme nové formy a metody práce. 
V přírodovědných předmětech jsme využívali okolí školy pro získávání nových poznatků. 

V rámci tělesné výchovy a pohybové gramotnosti jsme se snažili v době mimořádných 
opatření motivovat děti k pohybu doma prostřednictvím videokonferencí a cvičení k projektové 
domácí výuce - pro všestranný pohybový rozvoj dětí. 

V projektech „Džungle a zvířata“ se žáci seznamovali postupně s některými zástupci fauny 
a pracovali s informacemi. 

Do výuky začleňujeme prvky osobnostní a sociální výchovy, etické výchovy, environmentální 
výchovy, výchovy ke zdraví, uplatňujeme projektovou výuku, pracujeme s interaktivní tabulí, 
zařazujeme projektové a především činnostní metody vyučování zejména k různým 
významným dnům. 

Důraz klademe na tradice a staré zvyky, které se udržují již odedávna, seznamujeme 
se s významnými svátky, ať už formou nástěnek či projektových dnů (Vánoce, maškarní ples, 
Čarodějnice, Velikonoce, pranostiky apod.).  

Vytváříme řadu situací, ve kterých musí žáci spolupracovat, učí se v týmu přijímat různé role. 
Jsme otevřeni žákům, jejich rodičům i veřejnosti. Jsme rádi, že děti otevřeně diskutují o tom, 
co by si přály změnit, jejich podněty bereme vážně. Zároveň žáci dovedou ocenit i zdařilé akce, 
nové vybavení a techniku včetně dalších změn, kterými škola postupně prochází. Dáváme 
dětem prostor pro samostatné aktivity. Mohou přicházet s nápady na školní a třídní akce, učí 
se je připravovat pro své spolužáky a učí se nést zodpovědnost za jejich realizaci. Chceme, aby 
pro žáky byla škola místem, kde se nenudí, kde je pro ně v hodinách i po vyučování přitažlivý 
program. 
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Bohužel, tento školní rok byl značně ovlivněn zavřením škol, nebyl tedy tak velký časový 
prostor pro uskutečnění některých akcí.  

Při výuce využíváme učebnice a učební texty, které mají udělenou doložku MŠMT. Základ 
fondu učebnic pro všechny ročníky tvoří učebnice z nakladatelství Prodos a Nová škola. Fond 
učebnic a učebních textů je během roku doplňován a učitelé si tvoří vlastní podklady, pracovní 
listy a cvičení v elektronických aplikacích. Základní řadu učebnic plně hradí škola. Obec přispívá 
na některé pracovní sešity a další materiály potřebné pro výuku. 

Počítačové programy, které jsme při všech činnostech vzdělávání i výchovy využívali, mají 
licenci. Zakoupené programy jsou z nabídky firmy Terasoft a Silcom-Multimedia. Při práci 
s internetem se žáci i učitelé řídí pravidly pro bezpečné užívání internetových stránek. 
Na PC také zpracovávají nejstarší žáci školy své projektové práce.  

Školní rok 2020/2021 se nesl v duchu mimořádných opatření v souvislosti s šířením nemoci 
Covid 19. I když se na začátku všechno zdálo komplikované a škola neměla se situací žádnou 
zkušenost, zvládli jsme to. Učitelé, provozní zaměstnanci, rodiče, děti i žáci zvládli tuto situaci 
naprosto úžasně. Všichni se naučili používat nové komunikační cesty a jiný způsob práce 
a výuky. Osvědčila se zejména komunikace pomocí e-mailů, Skype, roznášení pracovních listů, 
plnění úkolů z učebnic a samostudia. Zaváděli jsme postupně také společná setkání přes 
program Google classroom - Meet. Forma byla přizpůsobena věku dětí.  

Škola bez ohledu na mimořádná opatření pracovala dle schválených školních vzdělávacích 
programů a v hlavních předmětech splnila učební osnovy. Vzdělávací témata výchovných 
předmětů, která se nepodařilo realizovat, budou zařazena do školního roku 2021/2022, také 
se první měsíce bude ověřovat, nakolik při distanční výuce žáci látku zvládli a co je potřeba 
docvičit. Žákům ohroženým školním neúspěchem bude nabídnuto doučování.  

Kromě vzdělávání jsme techniku využívali na společná virtuální setkávání a zábavu. 
Oblíbenými se staly zejména foto-úkoly, kdy děti posílaly na dané téma své fotografie 
popřípadě videa. 
 
Provoz základní školy a předškolních dětí v MŠ byl obnoven 12. 4. 2020. Provoz MŠ pak pro 
ostatní děti k 25. 4. 2021. Všichni žáci nenastoupili k prezenční formě výuky a nadále se 
vzdělávali formou samostatného a distančního vzdělávání. Ve školním roce 2020/2021 bylo 
uděleno ředitelské volno v době příprav školy na rekonstrukci v délce 2 dny a vysvědčení za 2. 
pololetí bylo vydáno 28. 6. 2021. 
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16. Čtenářská gramotnost, finanční gramotnost  
 

Rozvoj čtenářské gramotnosti je pro nás prioritní. S rozvíjením čtenářských strategií začínáme 
již od 1. třídy a pokračujeme v dalších ročnících (předvídání, kladení otázek, propojování, 
určování podstatných myšlenek a informací, shrnování a syntéza,…). Tyto strategie jsou 
prostředkem, který vede k našemu cíli – žáci přemýšlejí o tom, co a jak čtou, a naučí 
se porozumět informacím a myšlenkám v textu. Literární tvořivost dětí se snažíme podporovat 
v maximální míře, ať už v rámci slohu v ČJ, tak i v rámci literárních soutěží apod. 

Během školního roku podporujeme všechny aktivity vedoucí k rozvoji čtenářské gramotnosti 
žáků. Hlavním úkolem školy v prvních třech letech docházky je naučit dobře číst a zejména číst 
s porozuměním. 

Pro vyučování na 1. stupni je charakteristické, že učitel vyučuje všechny předměty, dobře zná 
své žáky, má na ně značný vliv a může je lépe vést k práci s informacemi. Má přehled 
o vědomostech svých žáků ve všech předmětech, využívá i mezipředmětových vztahů. Žáci 
na tomto stupni mají většinou domácí knihovničku, čtou dětské časopisy, seznamují 
se s naučnou literaturou. 

Během roku je k dispozici žákům knihovna, ve které se žáci dobře orientují, mohou si půjčit 
knihy domů i do ostatních vyučovacích předmětů. Snahou vedení školy je neustále knihovnu 
dle finančních možností školy doplňovat o nové tituly.  

Očekávané výstupy vztahující se k FG jsou realizovány v rámci vzdělávacího oboru Člověk 
a jeho svět (prvouka, přírodověda), matematiky, informatiky, využíváme jí i v činnosti školní 
družiny (hry, např. na obchod). 

Žáci jsou seznamováni se základními pojmy finančnictví, rozpočtu, hodnoty peněz apod. 

 

 

17. Etická výchova, výchova ke zdraví a sport, environmentální 
výchova, dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných situací a 
prevence   
 

Etická výchova je do výuky zařazena především v rámci mezipředmětových vztahů, 
ale i v rámci školní družiny, ve školní jídelně a při akcích, pořádaných školou. Jednotlivá témata 
etické výchovy, probíráme v rámci předmětu čtení, prvouka či přírodověda podrobněji 
probráno zážitkovou metodou a posilováním žádoucího chování.  

Malý kolektiv, který umožňuje kontrolu osvojených pravidel slušného chování. Snažíme 
se působit vlastním příkladem. Věnujeme se tématům: pozdrav, oslovení, vzájemná 
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komunikace, kolektiv a jednotlivec, spolupráce, přátelství, znám svá práva, já jsem 
já. Při různých akcích mimo školu si žáci tyto znalosti ověřují a upevňují. V příštích letech 
budeme nadále v těchto aktivitách pokračovat. 

Naše škola si velmi dobře uvědomuje důležitost výchovy ke zdravému způsobu života. 
Snažíme se žákům poskytnout informace o odpovědnosti za vlastní chování. Témata prevence 
jsme zařazovali do všech vyučovacích předmětů. Žáci 1. ročníku se zapojili do preventivního 
projektu Veselé zoubky. I tento školní rok mohli žáci školy odebírat dotované mléčné výrobky. 
Cílem projektu je snížení deficitu vápníku u dětské populace, zlepšení stravovacích návyků 
dětí, výchova budoucích spotřebitelů a zajištění odbytu mléka pro zemědělce. Projekt se stal 
pod názvem Mléko do škol součástí školního projektu spolu s Ovocem a zeleninou do škol. 
Naše škola je do tohoto projektu EU také zapojena. Žáci dostávají 1x za 14 dnů dotované 
ovoce a zeleninu zdarma. Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy 
a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol. V rámci 
doprovodných opatření jsme objednali „ochutnávkový koš“, který obsahoval různé druhy 
exotického ovoce a zeleniny, které žáci zábavnou formou (čichem, hmatem, chutí..) poznávali.  

Ke zdravému životnímu stylu patří i dodržování pitného režimu a denní zařazování 
pohybových chvilek v hodinách, o přestávkách dle počasí mají žáci možnost pobytu na školní 
zahradě. V I. třídě mají žáci školy nastavitelné lavice a židličky, které jim umožňují rovné 
a zdravotně nezávadné sezení při výuce, ve II. třídě jsou lavice a židle ve 3 velikostech. 
K dispozici mají koberce na protažení a střídání činností.  Každý den děti v rámci školní družiny 
pobývají min. 1 hodinu denně venku. 

Podporujeme ekologické smýšlení žáků. Směřujeme děti k vytváření pozitivních postojů 
k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, ke znalosti a péči o prostředí 
kolem nás, k pochopení vzájemné provázanosti oblasti sociální, ekonomické a kulturní. 
Výrazné ekologické zaměření mají předměty přírodověda, prvouka a pracovní činnosti – 
pěstitelské práce. EVVO prolíná také všemi vyučovacími předměty. Realizovali jsme rovněž 
Den Země – Ukliďme svět.  
Téma dopravní výchovy je zařazeno v rámci předmětu Člověk a jeho svět, je i součástí činnosti 
školní družiny.  Žáci školy se v průběhu roku teoreticky seznamovali s dopravními značkami, 
vybavením kola, nutností přilby při jízdě na kole. Učili se zvládat dopravní situaci při cestě 
do školy v obci. Při vycházkách poznávali dopravní značky, řešili situace na křižovatkách, učili 
se přecházet vozovku. Při výletech a exkurzích si žáci mohou prověřit své znalosti v praxi – 
cesta dopravními prostředky, řešení dopravních situací. Tato tématika byla také realizována 
v hodinách VV, PČ a ostatních předmětech.  

Naše škola se v rámci vzdělávacího procesu věnuje i otázce mimořádných situací. Ve školním 
roce jsme žáky vzdělávali i v oblasti požární výchovy. Daná tématika se naplňovala 
i v hodinách prvouky, přírodovědy a ostatních předmětech. V ranních kruzích jsme 
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upozorňovali děti na chování lidí k sobě samým, ke zvířatům, seznamovali jsme je s poznatky, 
které se týkaly setkání dětí s cizími lidmi. Neopomíjíme ani tématiku chování lidí 
v mimořádných situacích, jako např. povodně, záplavy, sněhové kalamity, nebezpečí blesku 
a vichřice. Učíme naše žáky nejen pomoc nabídnout, ale také ji přijímat.  

Průběžně jsou žáci také seznamováni s preventivními tématy formou diskuse. Škola má mít 
vypracován Minimální preventivní program (MPP), týkající se prevence sociálně patologických 
jevů, který je součástí dokumentace školy a následně využit pro tvorbu ročního plánu tříd 
i školy. Ředitelka školy však tento plán neposkytla a nová ředitelka postupně nový plán tvoří. 
V minulém roce, tak byly preventivní dílčí akce realizovány pouze pedagogy v rámci 
vzdělávacích činností s žáky. Naším hlavním krédem pro danou věkovou skupinu žáků 
je smysluplné využití volného času. Realizovali jsme kroužky, některé probíhaly i v rámci 
distanční ŠD. Například „Čtení s babičkou“, „Vaření s Katkou“, „Tvoření s Deniskou“.  

 

18. Soutěže 
 

Vzhledem ke změnám v letošním školním roce a mimořádným situacím se naši žáci nezapojili 
do žádné soutěže. Probíhaly jen školní soutěže – přehlídky výstupů projektů z jednotlivých 
předmětů. 

 

19. Spolupráce s okolními školami 
 

Spolupráce byla omezena, ale podařilo se uskutečnit dílny v ZŠ Komenského v Odrách 
zaměřené na práce se dřevem a digitálními technologiemi – střih videa. 

 

20. Projekty a akce  
 

Ve druhém pololetí byla realizována výuka se zaměřením na prvky projektového vyučování. 
Žáci se postupně učili řešit projekty a tvořit vlastní výstupy. 

20. 1. Projektové dny 
V rámci projektu Šablony II. byly realizovány 4 projektové dny mimo školu: 

• Muzeum potravin a zemědělských strojů – „Co jsou byliny?“ 
• Záchranná stanice pro volně žijící živočichy ZO ČSOP – „Jak jim pomáháme?“ 
• Polesí Valšovice – „V lese to žije!“ 
• ZOO Ostrava – „Jak namalovat …?“ 
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Ve druhém pololetí školního roku byly realizovány projektové dny i týdny, které byly mnohdy 
uzpůsobeny pro distanční výuku. Realizovány byly další projektové dny: 

• Zdravá strava 
• Deník řeřichy 
• Lev 
• Primáti – Opice 
• Velikonoce 
• Had 
• Papoušek 
• Den Země 
• Čarodějnická škola 
• Světlo 
• Den dětí s vlaštovkou 

V rámci projektových dní děti hledaly informace, pracovaly s informacemi a tvořily výstupní 
materiály v podobě především výtvarných prací.  

20.2 ICT ve výuce 
Z projektu Šablony dvě byly zakoupeny tablety. V běžných hodinách i v průběhu distanční 
výuky jsme následně zařazovali užití tabletů ve smyslu 1:1. Vlivem současných trendů v oblasti 
Bring Your Own Device (BYOD) jsme spatřovali hlavní přínosy této výuky v atraktivitě aktivit, 
respektovali jsme možná rizika častého užívání mobilních zařízení žáků ve výuce a upravovali 
jsme systém i časové rozvržení aktivit.  

21.3 Program pro předškoláky 
Byly navrženy 4 dílničky pro předškolní děti v odpoledních hodinách. Vzhledem 
k mimořádným opatřením jsme realizovali pouze jednu. Přesto se velmi vydařila a všechny 
zúčastněné strany byly nadmíru spokojeny. Plánujeme v těchto aktivitách pokračovat v dalším 
školním roce. 

21. 4 Spolupráce se zřizovatelem a dalšími partnery 
Vzhledem k četným hygienickým omezením, jsme v úzké spolupráci se zřizovatelem – 
starostkou obce i dalšími občany včetně dobrovolných hasičů realizovali některé aktivity. 
Společně jsme připravili jak Den dětí, Čarodějnické opékání, Rozloučení s králem páťáků. 
Připravovali jsme podklady a plánovali realizaci rekonstrukce školy. Ve spolupráci s obcí jsme 
vyzvali občany o pomoc s možnosti dekorovat okolí školy a lidé nám věnovali jarní květiny. 
Děti pak společně připravily poděkování. 
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22.  Hodnocení výchovně vzdělávací práce v mateřské škole 
 
Naše mateřská škola měla ve školním roce 2020/2021 dvě homogenní třídy. Třída mladších 
dětí Žabičky, třída starších dětí Berušky. Provoz MŠ byl od 6.00-15.45 h.  
Pracovali jsme podle školního vzdělávacího programu: 
 ,,Jaro, léto, podzim, zima, spolu je nám vždycky prima“.  
V letošním školním roce jsme museli zrušit některá plánovaná vystoupení, divadla a  akce 
s rodiči, ale něco se nám přece jen podařilo stihnout. 
 
Na začátku školního roku všechny děti navštívily Dopravní hřiště v Odrách a Školní polesí 
Valšovice.  Začátkem listopadu se v MŠ vyskytl Covid -19Školka byla uzavřena a všichni 
včetně zaměstnanců byli po testování v karanténě. Po uzavření proběhla dezinfekce ozónem. 
Vzhledem k výskytu nemoci u většiny dětí a zaměstnanců byla MŠ uzavřena do 20. 11. 2021. 
Hygienická opatření se zpřísnila, ale i přesto si děti užily návštěvu čerta a Vánoce ve školce 
společně. V lednu si děti užívaly sněhu a zimních radovánek. V únoru jsme společně s novou 
ředitelkou a asistentkou vyráběli výrobky z keramiky a měsíc únor byl zakončen karnevalem. 
V březnu kvůli zhoršení epidemiologické situace byla MŠ znovu uzavřena a byla tak zahájena 
distanční výuka pro předškoláky, která probíhala do 9. 4. 2021. Od 12. 4. 2021 nastoupili do 
MŠ pouze děti, které plnily předškolní vzdělávání a dětí rodičů IZS. Nutností bylo antigenní 
testování. Na Den Země jsme se vyzbrojili rukavicemi, pytli a šli jsme uklidit okolí MŠ, hřiště, 
lesíka a potoka. Poslední dubnový den probíhal ve znamení Čarodějnic. Celý den plnily děti 
nejrůznější zábavné úkoly a hrály hry, soutěžily a v závěru si děti s rodiči opekli párky. 
 
10. 5. 2021 se otevřela MŠ pro všechny další děti. Testování dětí již nebylo nutností. Vyráběli 
jsme dárky pro naše maminky ke Dni matek. Červen byl ve znamení několika projektových dnů 
a zajímavých akcí, které probíhaly v rámci projektu Šablony II. ve spolupráci s dalšími 
odborníky a institucemi. Přijeli za námi hasiči z Příboru, kteří nám předvedli svou výstroj a děti 
si vyzkoušely stříkání z hadice. Mohly si prohlédnout i hasičské auto. Také nás navštívila 
maminka od Štěpánka, která pracuje u AČR. Připravila si pro děti zajímavé povídání, videa a 
fotky. Děti si mohly vyzkoušet a prohlédnout vojenské oblečení, batoh, vesty, čepice, přilby a 
potěžkat makety zbraní a granátu. Společně s učiteli připravili další projektový den – „Kdo žije 
v lese“ manželé Vaňkovi. Následovala návštěva cvičitelky psů pro Canisterapii s pejskem Bixie. 
Děti měly možnost se s pejskem sblížit, pohladit si ho a lehnout si k němu. Všichni byli nadšení, 
odnesly si ze setkání příjemné zážitky a ti co se ze začátku báli, byli nakonec s pejskem 
kamarádi. Na tradičním rozloučení s předškoláky jsme se rozloučili s našimi sedmi 
předškoláky, kteří v září zasednou do lavic v základní škole. V projektovém týdnu - ,,Žijeme 
v souladu s přírodou“ jsme navštívili záchrannou stanici v Bartošovicích, kde jsme se dozvěděli 
spoustu zajímavostí ze života zvířat. Zúčastnili jsme se projektového dne ve Školním polesí 
Valšovice, zde si rozšířili vědomosti o lese, o životě stromů, zvěří, jejich ochraně a to vše hravou 
formou pomocí her. Návštěva Národního zemědělského muzea v Ostravě, byla rovněž 
součástí projektového dne mimo školu, zde jsme si prohlédli zemědělskou techniku, vyrobili 
si  mýdlo z bylinek a na závěr si děti ve stodole “zařádily“ na šlapacích traktorech a slámě.  Do 
ZOO v Ostravě jsme se vypravili společně s lektorkami pro výtvarnou a kreativní výchovu 
a strávili zde další projektový den.  
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Mateřská škola se zapojila do projektu vytvořeného pracovní skupinou pro rozvoj čtenářské 
gramotnosti v rámci Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Odry II. zaměřeného 
na rozvoj předčtenářské gramotnosti s názvem Abeceda na zahradě. Akce proběhla venku 
před MŠ v posledním červnovém týdnu za přítomnosti předškoláků a jejich rodičů.  
V červenci začal prázdninový provoz MŠ. Od 2. 8. - 13. 8. 2021 byla mateřská škola uzavřena, 
protože dodavatel stravy (ZŠ Pohořská, Odry) měli uzavřeno. Od 16. 8. 2021 byl provoz MŠ 
obnoven. 
 
 
 
23.  Informace a prezentace na veřejnosti  
 

Škola přispívá svými články do obecního zpravodaje, dále zveřejňuje informace o svých 
aktivitách na webu školy.  

Ve školním roce 2020/2021 nebyla podána žádná ústní ani písemná žádost o poskytnutí 
informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pro poskytování 
informací zákonným zástupcům používáme mailové adresy (k zasílání dalších informací 
využíváme elektronickou poštu, kterou má zřízen alespoň jeden ze zákonných zástupců) 
a telefonní hovory, případně zápisy do ŽK. V budově školy jsou informační nástěnky o životě 
a organizaci života školy, které jsou určeny dle svého obsahu pro rodiče, zaměstnance, žáky 
i návštěvníky školy. Každá třída má vymezený prostor k předávání organizačních informací 
i k výstavě žákovských prací. Společná nástěnka v šatně a Galerie v chodbě školy umožňují 
přímý přístup k výročním zprávám, školnímu řádu, informacím pedagogicko-psychologické 
poradny a dalším. Svůj prostor má i školní jídelna.  

Pravidelně se konají schůzky s rodiči, dvakrát ročně individuální konzultace s rodiči žáků 
základní školy (tripartity: rodič - žák - učitel).  

O své činnosti informujeme zejména prostřednictvím internetových stránek školy. Škola má 
vlastní doménu www.skolavrazne.cz. Internetové stránky jsou spravovány pracovníky školy 
formou redakčního systému. 

 

24. Údaje o kontrolní činnosti 
 

1. Vnitřní kontrolní systém: 

• Kontrola dokumentace školy 
• Kontrola směrnic a archívu školy 
• Kontrola plánů, ŠVP, matriky 
• Kontrola stavu budovy 
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Během kontrol byly zjištěny značné nedostatky, chyběla aktualizace dokumentace, plány 
DVPP, nebyly aktualizovány roční plány. Chyběly údaje v matrice. Zcela chyběly podklady 
k projektu Šablony II. - ředitelka školy vyzvala bývalou ředitelku k doplnění některé 
dokumentace, ta však dosud nic nedoplnila. Školní archív nebyl veden dle potřeb a legislativy 
starší dokumentace byla nekoncepčně uložena v papírových krabicích na půdě školy.  

2. Kontrola dodržování hygienických opatření -  KHS pobočka NJ 

Kontrola neshledala závady. Dále upozornila ředitelku školy na již z dřívějška apelovaný 
nevyhovující stav kuchyně – výdejny stravy a nedostatky ve cvičebně školy. Po dohodě se 
zřizovatelem došlo k nápravě během rekonstrukce školy. 

3. Kontroly zřizovatele 

• Kontrola účetnictví – čtvrtletně 
• Audit – 1. 6. 2021 

 

25. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Škola je příspěvkovou organizací. Platy a náklady na ONIV jsou hrazeny ze státního rozpočtu 
z dotace MŠMT, poskytnutých prostřednictvím KÚ Moravskoslezského kraje. Provozní náklady 
(například energie, služby, materiál) jsou hrazeny z příspěvků zřizovatele Obce Vražné. Úplatu 
za vzdělávání v MŠ hradí zákonní zástupci.  

Dalšími zdroji financování byly: 

• Dotace města Odry – „Polytechnické vzdělávání“ 
• Dotace ESF – přímá dotace Šablony II. 

Období roku 2020 – nebyla schválena roční uzávěrka a je v řešení prostřednictvím auditora. 
Škola a obec řeší závažné pochybení a porušení rozpočtové kázně bývalého vedení školy – 
ředitelky školy. 

Rok 2021 nebyl zatím uzavřen vzhledem k probíhajícím šetřením.  
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Schválení výroční zprávy zaměstnanci školy 

Dne: ………………………………………………… 

Jméno Příjmení Podpis  Jméno Příjmení Podpis  
    
    
    
    
    
    

 

 

 

 

Schválení výroční zprávy ŠR 

Dne: ………………………………………………… 

Jméno Příjmení Podpis  Jméno Příjmení Podpis  
    
    
    
    

 


