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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2010/11
Část I.
Základní údaje o škole
Název školy:

ZŠ a MŠ Opava – Malé Hoštice – příspěvková
organizace

Adresa školy:

Dvořákova 37, 747 05 Opava

IČ školy:

70 999 368

Telefonní kontakt:

553 765 151

Adresa pro dálkový přístup:

zs.malehostice@seznam.cz

Webové stránky školy:
Zřizovatel školy:

--------------Statutární město Opava

Ředitel školy:

Mgr. Dagmar Mlčochová

Zástupce ředitele, který trvale
zastupuje ředitele v plném
rozsahu jeho řídící činnosti:
Zástupce ředitele školy:

--------------Mgr. Hana Radová

Výchovný poradce:
--------------Školní speciální pedagog:
--------------Školní psycholog:
Vedoucí učitelka mateřské školy:

--------------Hana Kupková

Vedoucí vychovatelka školní
družiny:
Složení školské rady:

Jana Nedvídková

Charakteristika školy:

Mateřská škola , dvě oddělení
Základní škola, 1. stupeň ZŠ, 5 tříd
Školní družina, dvě oddělení
Výdej stravy v MŠ a ZŠ

Pan Günter Hollesch, p. Milan Morbitzer, paní Jarmila
Černá
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Část II.
Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje
(v souladu se zápisem ve školském rejstříku)
Základní vzdělávání

Školní vzdělávací program Tvořivá škola
Základní škola 79-01-C/001

Předškolní vzdělávání

Školní
vzdělávací
program
,, Krok za krokem celým rokem“

:

Část III.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Zaměstnanci školy

Počet fyzických osob

Přepočtený
evidenční počet

Pedagogičtí zaměstnanci

12

10,46

Nepedagogičtí zaměstnanci

6

5,364

z toho zaměstnanci výdejny stravy

2

1,25

(škola vyplní podle čtvrtletního výkazu P1-04 ke 30. 6. 2011)
Průměrný plat pedagogických
zaměstnanců za škol. rok 2010/11
Průměrný plat nepedagogických
zaměstnanců za škol. rok 2010/11

23211
10000

Část IV.
Údaje o zápisu k povinné školní docházce,k docházce do mateřské školy
a) Základní škola
Kapacita
Počet 1. tříd
školy
k 1. 9. 2010
120

1

b) Mateřské škola
Kapacita
Počet tříd
školy
k 1. 9. 2010
50

2

Počet
zapsaných
žáků

Z toho počet žáků
nepatřících do
spádového obvodu
školy

Počet
přijatých
žáků

Počet
1. tříd
k 1. 9. 2011

29

0

24

1

Počet
zapsaných
dětí
24

Počet
přijatých
dětí
14

3

Počet tříd
k 1. 9. 2011

Počet
volných míst

2

0

Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
a) Prospěch žáků na základní škole
Počet
Prospělo
Ročník
žáků
s vyznamenáním
12
12
1.
19
19
2.
18
17
3.
14
7
4.
16
9
5.
79
64
Celkem za 1 st.

Prospělo
0
0
1
7
7
15

Neprospělo
0
0
0
0
0
0

b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ: nemáme žáky 2. stupně
c) Počet žáků se sníženou známkou z chování
Počet žáků
0
0

Procento
z celkového počtu žáků
0
0

Celkem hodin
0

Průměr na 1 žáka
0

Stupeň chování
2.
3.
d) Celkový počet neomluvených hodin
Počet žáků
0

Část VI.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Činnost na úseku prevence kriminality
a protidrogové prevence
Přednášky :
Pobytové semináře pedagogů
Akce v rámci volného času
Práce se třídami
Zimní škola v přírodě pro žáky 3.-5. třídy
Veřejná vystoupení pro rodiče a seniory
Turnaj Miniházená
Bruslení – využívání ledové plochy zimního stad.
Beseda se včelařem
Dílničky pro žáky a rodiče
Kroužky vedené pedagogy školy
Keramika
Sborový zpěv
Sportovní a taneční
Kytara
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Počet
akcí
2
1
11
7
1
6
5
6
1
3

Počet zúčastněných
žáků
pedagogů
34
2
0
1
250
11
126
8
35
5
250
24
50
5
240
18
18
1
75
14
30
25
45
6

2
1
3
1

Část VII.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet zúčastněných
pedagogů
1
1
1
2
2
3
1
1

Typ kurzu
Ředitel jako manažer řízení
EVVO, koordinátor, studium
EVVO, odpady a obaly
Metodická poradna
Tvořivá škola – činnostní učení
Anglický jazyk na 1. stupni ZŠ
Sociální klima třídy
Výuka s interaktivní tabulí

Část VIII.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

a)
b)
c)
d)
e)

Akce organizované školou (vypsat)
Účast na dalších akcích (vypsat)
Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou (vypsat)
Účast na olympiádách a soutěžích (stačí vložit tabulku zpracovanou pro OŠ)
Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu:

Mimorozpočtové zdroje

Finanční prostředky
v Kč
celkem

využité

poskytnuté granty

0

0

sponzoři

10000

5000

ostatní

0

0
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a)

Akce organizované školou

Zapojení rodičů do života školy
Zapojení rodičů do života školy považujeme za svou silnou stránku. Spolupráce se rozvíjí po
řadu let jak na úrovni formální – spolupráce s Radou rodičů, tak na úrovni neformální, kdy
rodiče vstupují do života školy, třídy, z vlastní iniciativy. Rodiče sami spontánně pomohou,
podílejí se na životě školy, sdílejí se svými dětmi různé školní aktivity. Rodič již není ten ,
kdo pouze pasivně sleduje nacvičený program , ale aktivně se zapojuje do dění, spolu se svým
dítkem tvoří, společně rozvíjejí nápady, prožívají radost ze společné práce, inspiraci si
odnášejí domů.
Pro rodiče a děti jsme připravili tyto akce :
- slavnostní zahájení školního roku s programem žáků
- slavnostní otevření Dětského dopravního hřiště
- lampiónový průvod s maskami a opékáním
- Mikulášská nadílka
- tvořivá dílna pro rodiče a děti / zvonečky z pedigu/
- po celý rok bruslení na zimním stadionu v Opavě
- den otevřených dveří pro rodiče prvňáčků, slavnostní
předávání slabikářů
- adventní koncert pro rodiče a pro seniory
- vánoční dílničky pro děti a rodiče,
- maškarní ples
- tvořivá dílna pro rodiče a děti , velikonoce, veřejné
vystoupení žáků a dětí MŠ - JARO
- třídní besídky a veřejné vystoupení děti MŠ ke Dni matek
pro rodiče a pro seniory
- sobotní jarní vycházka do přírody s opékáním pro děti a
rodiče / Úvalno /
- Den dětí – soutěže , zahradní slavnost
- po celý rok sběr plastových víček a starého papíru
Další naší prioritou je dopravní výchova, v této oblasti jsme
uskutečnili tyto akce:
- celoroční projekt - jízda zručnosti – postupně vyrábíme a
budujeme jednotlivá stanoviště na našem školním hřišti
- kurz dopravní výchovy pro žáky 4. třídy
- účast žáků 5. třídy v dopravní soutěži MLADÝ CYKLISTA,
2. místo v oblastním kole v Opavě, postup do okresního kola ,
1. místo v okresním kole, postup do krajského kola ,
3. místo v krajském kole
Kulturní akce
- Den pro prvňáčky – zábavné dopoledne a divadelní představení
- Praha – jednodenní výlet žáků 5. třídy
- návštěva Slezského muzea v Opavě, 3.třída
- Zájezd do Divadla loutek v Ostravě /3., 4., 5. třída Kráska a Netvor /
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- Zájezd do Divadla loutek v Ostravě /1.,2.,3. třída Ošklivé káčátko/
- Výstava – Vznik planety Země
- Animační program – Archeologie – Obecní dům Opava
- Poselství Velikonoc – Opavsko – Ostravská diecéze
- Cesta za pokladem OKO, Afrika OKO
- Humanitascz, vystoupení o Africe s bubnováním
- loutkové divadlo - Otesánek
- knihovnické lekce 1.-5. třída ,

b)

Účast na dalších akcích

- školní liga v miniházené – účast 5. třídy , návštěva minizoo SVČ v Opavě
- Slavnostní otevření Dětského dopravního hřiště v Malých Hošticích
- exkurze HZS v Opavě , přednáška hasičů ve škole 4. lekce - PO prevence
- zimní škola v přírodě s lyžařským výcvikem , 3.-5. třída
- Den Země – projekt školy tématicky zaměřený na vodu
- cvičení v přírodě
- prevence týrání a zneužívání , beseda , 4. třída
- den otevřených dveří - Sbor dobrovolných hasičů v Malých Hošticích
- beseda se včelařem , 2. třída
c)

Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou

Žáci 5. třídy se zúčastnili , sportovně- vědomostní soutěže družstev, za účasti žáků
z Liptovského Mikuláše.
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d)

Účast na olympiádách a soutěžích

Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011
umístění

Název soutěže

v
v okresním
krajském
v ústředním
(oblastním) kole
kole
(celorepublikovém),

Soutěže typu A
A1) MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
A10) MATEMATICKÝ KLOKAN

účast
účast

Soutěže typu B
B40) DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH
CYKLISTŮ

obl. kolo
2.místo , 1.místo

Jiné soutěže
Vánoční strom

1. místo

3. místo

Čtenářská gramotnost: soutěž Rosteme s
knihou pod záštitou Občanského sdružení
Svazu českých knihkupců a nakladatelů a
jeho společností Svět knihy, s.r.o.

Práce tří žáků se umístily v rámci
republiky na 4.-10. místě, převzetí
ocenění v Praze na mezinárodním
knižním veletrhu

Čtenářská gramotnost a projektové vyučování :"Soutěž školních
sborníků"

Čestné uznání - slavnostní předání
žákům v Praze

Na jedné planetě spolu se zvířaty,
vyhlašuje ADRA, VV soutěž

účast

Mezinárodní sportovně - vědomostní soutěž
žáků 5. tříd , vyhlašuje Městská policie
Liptovský Mikuláš a Městská policie Opava

2. místo

Sběr víček plastových lahví/ vyhlašuje
Rada dětí a mládeže
Moravskoslezského kraje /
Miniházená, SVČ Opava

6. místo v kraji

účast v celoroční lize

Škola vyhlašuje školní kola soutěží ve zpěvu, recitaci, gymnastice,
šplhu,vybíjené,přehazované a dalších výtvarných soutěží ve spolupráci a pod záštitou obce a
Rady rodičů

Část IX.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Škola uvede, zda byla ve škole v daném školním roce provedena inspekce ČŠI či jiná
kontrolní činnost včetně závěrečného hodnocení.
a) inspekční činnost provedena ČŠI , ve šk. roce 2010- 2011 nebyla
b) kontrolní činnost provedena ČŠI, ve šk. roce 2010- 2011 nebyla
c) kontrola provedena odborem kontroly MMO, ano,
Výrok: činnost organizace s drobnými výhradami
d) kontrola provedena KÚ MSK, ve šk. roce 2010- 2011 nebyla
e) další kontroly (např. BOZP apod. ve šk. roce 2010- 2011 nebyla
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Část X.
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2010
a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu
(škola použije tabulku zpracovanou pro závěrečný účet města 2010 = List č. 2)
b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele
(Doložit přílohy ze ZÚ 2010:
List č. 3 náklady, List č. 4 výnosy, List č. 5 hospodaření školy s finančními prostředky)
c) Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele

Oprava a údržba spravovaného majetku MŠ

Částka celkem

Montáž samozavírače

2 102

Malování

11 260

Oprava kopírky, pc

958

Opravy, nákup materiálu

300

Opravy MŠ celkem

14 620

V září provedena výměna 14. oken v MŠ, Ředitelství silnic a dálnic, kompenzace hluku

Oprava a údržba spravovaného majetku ZŠ

Částka celkem

Oprava, instalatérské práce

7844

Oprava myčky

1411

Oprava , domácí telefon

689

Oprava pc

2151,60

Nákup materiálu

719

Opravy ZŠ celkem

12814,60

Investiční akce z vlastních zdrojů
Nebyly investiční akce

Částka celkem
0

Investiční akce ze zdrojů odboru investic MMO
Nebyly investiční akce

Částka celkem
0

Část XI.
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Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Název programu

Způsob zapojení

Počet zúčastněných
žáků
ostatních
pedagogů
(dětí)
zam.
0
0
0

Další informace:

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

Mimoškolní akce pořádané
školou (přednášky, kurzy,
semináře, ...)
Přednáška

Obsahová náplň a cíle
vzdělávacího procesu

Jednodenní výlet do Prahy

Úspěšnost žáka na 1. stupni
zš, domácí příprava
Rukodělná práce, pletení
z pedigu, zvoneček
Rukodělná práce, tradiční
pletení pomlázky
Historická Praha - prohlídka

Jednodenní výlet do Prahy

Návštěva knižního veletrhu

Dílničky
Dílničky

Počet zúčastněných na
vzdělávání
žáků
Ostatních
pedagogů
(dětí)
/rodiče/
0
6
50
10

2

10

20

4

15

16

2

0

5

2

0

Další informace : Výsledky Vaší školy v českém jazyce a matematice jsou špičkové. Vaše
škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování .
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Část XIII.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

Název projektu

Finanční prostředky
v Kč
celkem

státní fondy

0

programy EU

0

projekty KÚ MSK

0

Projekty MŠMT

0

jiné projekty

0

využité

Další informace:

Část XIV.
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Organizace, s kterou PO
spolupracuje (HZS, městská
policie, střední školy....)
HZS
Městská policie

Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu
Přednášky a beseda pro žáky 2. a 5. třídy

Počet
zúčastněných
žáků (dětí)
34
37

Knihovna PB

Projekt Ajax, výukový cyklus , 10 lekcí pro
žáky 2. a 3. třídy,
Zásady první pomoci, přednáška pro žáky 3., 4.
a 5. třídy
Přednášky a besedy pro žáky 1.- 4. třídy

SVČ OPAVA

Turnaj Miniházená pro žáky 5. třídy

16

SCIO

Testování Stonožka

16

Centrum inkluzivního
vzdělávání
Diecéze ostravsko - opavská

Práce se třídou, Nebezpečné situace – beseda,
Multikulturní výchova- beseda
Poselství velikonoc

48

ČČK

Další informace:
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48
71

80

Část XV.
Zpráva o činnosti ŠD
Školní družina je školské zařízení Základní školy a Mateřské školy Opava – Malé Hoštice. Ve
školní družině máme dvě oddělení. Pro svou činnost užívá dvě velmi prostorné herny s
kobercem, malou odpočinkovou hernu, tělocvičnu školy, velkou zahradu která má upravené
hřiště s brankami a koši. Pro rekreační činnost využívá dopravní a veřejné dětské hřiště.
K dispozici je také keramická a výtvarná dílna.
Přihlášené děti :
První oddělení navštěvovalo ŠD 29 žáků. Druhé oddělení navštěvovalo ŠD 21 žáků.
Úplata za zájmové vzdělávání:
V prvním pololetí zaplatilo úplatu za zájmové vzděláván 45 dětí. V druhém pololetí zaplatilo
49 dětí. Jedno dítě mělo osvobození od platby ve správním řízení a nastoupilo v květnu 2011.
Materiální vybavení školní družiny :
Materiální vybavení školní družiny je na velmi dobré úrovni. V letošním školním roce jsme
zprovoznili hernu pro činnost druhého oddělení. Zde byl zakoupen nový koberec. Pro
rekreační činnost bylo zakoupeno velké množství společenských her.
Personální zajištění a činnost ŠD :
Činnost školní družiny zajišťují dvě kvalifikované vychovatelky. Zájmové vzdělání ve školní
družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským
zákonem. Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí, které
vybavují žáky dovednostmi činnostně zaměřenými a prakticky využitelnými. Uskutečňujeme
zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, formou
odpočinku a relaxace. Podporujeme a respektujeme individuální schopnosti a dovednosti
žáků. Nabízíme dětem podnětné činnosti, zajímavé a obsahově bohaté, potřebné zázemí, klid
a bezpečí. Vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k druhým lidem, jejich kulturním a
duchovním hodnotám. Vychováváme děti k samostatnému využívání volného času a
vybavujeme žáky náměty pro naplňování jejich volného času. V průběhu školního roku
organizujeme pro děti akce, pravidelné návštěvy knihovny v Opavě – Kateřinkách, výstavy,
exkurze, představení v loutkovém divadle a soutěže. Při školní družině pracují 3 kroužky:
keramický,sportovní a aerobik. Školní družina pořádá akce výtvarné dílničky pro rodiče
s dětmi. Během všech činností prováděných ve školní družině dbáme o dodržování
hygienických předpisů a zásad bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. Naší prioritou je vzbudit u
rodičů zájem o dění ve ŠD, připravovat pro děti a dospělé aktivity společného prožívání a
sdílení zájmů a tím posilovat rodinné vazby a zároveň posilovat neformální vztah škola –
rodičovská veřejnost.
Výroční zprávu zpracovala: vychovatelka Jana Nedvídková.

V Opavě - Malých Hošticích, dne: 26.8.2011

Mgr. Dagmar Mlčochová
………………………………….
Ředitelka školy
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