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Č,i't I.
. Zólrladní údaie o škole

Název školv: Zíkladní škola a Mateřská škola Cblebičov,
pfispěvková oŤganizace

Adlesa školyl skolní 105, chlebičov
74731 Velké Hoštice

IČ školy: 71002006

Telefonni kontakt: 553764586 7394?98t1

AdŤe8a pro dólkot ý přístup: skola.cblebicov@semam.cz

w€bové sffinky školy: wwwchlebiskola.estranky.cz

zřizovatel školv: obecní úřad Chlebičov

Reditel školy! Mgr. Věra Gebauerová

Zástupce ř€ditele' kte.ý trvale
zastupuje řediÚele v plném
řozsahu ieho řídící činnosti:
zfu tupce ředitele školy: Mgr. Milena Sřoká

Výchovný pondce:

Školni speciální pedagog:

Skolni psycholog:

vedoucí učitelk! m&teřské školy: Bc.et Bc. Jana Borunská

vedoucí vychovatelke školní
druánv:
Složení školské rady: Mgr. Radovan Stadk

Mgr. Miloslava Kumová
Lucie Klímková

chanrktcristika školy; ZS a MS _ malotřídní škol4 zaměření SVP na
čirmostní učení. Klademe důraz na dramatickou
lýchovra výuku jazyka anglického formou písní a
básní od 1. roěníkq informatiku a environmentální
ýýuku



(Škola v}plní poďe čtvrtletního Yýkazu Pl-04 k 30. ó. 2015)

čá"t .
Přehled oborů rrzdělání. kteÉ škola vyučnie
(v souladu se ápisem ve školském rejstříku)

Část IlI.
Rímcor"ý DoDis DersonáIního zabgzDďení činno6ti školv

Čast ry'
Údaic o záoiru k Dovinné školni docbázce.

k docházcc do m&teřlké školY

zíkladní }zdělávání Skolni vzdělávaci progra.rn pro základní
vzdělávríní Skola zábavou i omcí

Předškolni vzdělávání Školní vzdělávací program Za sluníčkem s
nísničkou

zaměstDríci školy Poěet ýzických osob Přepočtený
evidenční počet

Podagogičti zaměshanci 1t r0,7'1

Nepcdagogiětí zaměBtnanci

z toho zaměstnanci rýd€jny strrÝT

4 3,76

4 0,8ó

l) Základni Škola
Krpacitr

školy
Poč€t 1. třid
k1.9.2014

Počet
zapsanýcb

žáků

z tobo poěet žáků
nep.třÍcích do

spádového obvodu
školv

Počet
přijatých

žáků

Počď
1. tříd

k l. 9. 2014

92 1 18 0 t5 I

b) MaÍeřské škola
K!pacitr

školy
Počet třid
k1.9.2014

Počet
zapsaných

děti

Počet
přijatých

děti

Počet tříd
k 1.9.2015

Počď
volných mfut

56 t4 2 0



Častv.
Údaie o vÝstodcích rzdělívátli žíků

žíků na z.íkladnl školent

Ročnik
Počet
žáků

Prospělo
s l.vznamenánÍm Prospělo NeorosDělo

l- l5 l5 0 0

2- ll ll 0 0

3. 14 t3 I 0

4. 6 6 0 0

5. 5 3 2 0

Celkem za I st 5l 4A 3 0

ó.

8.
9.

Celkem za 2. st.

Rozmístění žíků 9. tříd ZS

Koneěný strv rozmígtění
žÁků

Druh oboru rzděláYánÍ ($ 58 ško|rkeho ákona)

Gymázia

střední \zdělání s matudtní zkou.škou

střední vzděláuí s Yýučalím listem

Počet Žáků 9. aíd celkem

Póčet áků se gníženou známkouse z

stúDeň chování Počet žíků
Procento

z celkovóho oočtu žáků
0 0

3. 0 0



Část vt.
Údaie o Drevenci sociálně D&tologických ievů

Část VtI.
Údaie o dalším vzdělívání nedagogických pŤacovniků

Č,istvtn.
Údaie o aktivitách & Dr€zentrci školý Ir veřeinosti

a) Akce organizované školou (vypsat)
b) Účast na dďších akctch (!Tpsar)
c) Aktivity školy ve spolupnáci se zabraniční školou (!Tpsat)
d) Učast na olympiádách a soutěŽich (staČi vloár Íabulku zpracovďlou pro oS)
e) Získáď miurorozpočtových zdrojů pro školu:

činnost na úseku prevence krininality
a protidrogové prevence

Počet
akcí

Počet zúčastněnÝch
žáků pedggoeů

Přednásky 0 0 0
Pob}tové s€miníie oedaso!íi 0 0 0
AdaDtační Dob1'tv ál(ti 0 0 0
Akce v ámci volnébo času 45 3

Pníce se tiídami 7 t02 ,1

vÝÍ'sat další: akce o víkendu 51 5

TYD kurzu
Počot zičrstněných

Dedasosů
SemináŤe ředitelek a vedoucích učitelek MS
Metoďcké akce

Pnáce v keramické ďlně- vÝtvamé činnosti 4
Máme rádi anďičlinq ápis áků do 1 . ročnftg ětení s
oorozrrměním 5

Mimorozpočtové zdroje

Fimnčnl prostředky
vKč

celkem wužté
poskytnuté gÍalty 0 0 0

sponzon 0 0 0

ostatní DofiÍancování mzdorÝch prostředků- obcc 432 646 4š2 646



Část x.
Úd&ie o r.ýstedcich insDekčni čitrnosti Droved€né českou školní insDekci

V tonto školním roce nás pracovníci ČšI nenovštfuili.

Část X.
zíkladLí údaie o hosDodaření školv za rok 2014

r) zíkladni údaie o hospodaření školy s fmančními prostředLy ze státního rozpočtu
(škola pouŽije tabulku zpncovanou plo ávěrečný účď města 2014 = List č' 2 a List č. 3)

b) Hospodaření škoý s finančními prostředky zřizovatele
@oložit příloby ze ZU 2014:
List č. 4 náklady' List č. 5 vj.Ítosy, List č. 6 hospodař€ní školy s fiDančními prosaedky)

c) Péče o majetek svěřený, vlaltní & nebytý pÍo svého zřizovatel€

oprave & údŤžbr Částke celkem

BÚžné oprarT a údÉba t9 57r'- Kč

Invcstiční akce z vlrstních zdrojů ČástkA celkem

Nábytck do l. třídy 21 120,- Kó

Jednolavice a židle do 1. třídy 9 814'_ Kč



Inv€stičDí akce ze zdrojů odboŤu investic MMo Cástka cclkem

0 0

0 0

0 0

Část x.
Údaie o zaooiení školy do rozvoiorrých a mezinárodních proeramů

Další iďormace:

ča.t xn'
Údrie o zaDoieni školv do dalšího vzděláviní v rámci ce|oživotního učeni

Nrázev programu způsob zapojení
Počet zíčastněných

žáků
(dětí) pedagogů ostahích

zarll.

Mimoškolní akce pořádané
školou (přednÁšky, kurzy,

semináře,...)

obsahová rtípIň a cíle
vzdělávacího prccesu

Pďet áčastněných na
vzdélávánj

Žíků
(dětí) pedagogu ostatních

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Dďší iďormace:



Část XIII.
Údai€ o Dředložených a školou realizovrných Droie}Úech finencovanÝch z cizích zdřoiů

Další iDfonace:

Část xtv'
Údaie o spoluoráci s odborovými organizacemi. oÍganizacemi zaměstnavate|ů a dalšÍmi

oartnerv oři plnění úkolů ve yzděIávíní

Název projekfu

Fin&nčni prostředLy
vKě

celkem vwžité

sLítní fondv 0 0 0

plogramy EU chytři pomocnici ve ťuce 2s2 1235 33 510,-

pŤoj€kty KU MsK 0 0 0

Projekty MSMT 0 0 0

jíné projekty 0' 0 0

Oryanizace, s kterou PO
spolupracuje (HZS, městskí

policiq'sťtdní školy....)
obsahová náplň a cíle \rzdělávacího Foc€su

Poěet
áč3stněných
žáků (dětD

Městská policie Teoretická i praktickrá Yiuka na dopťavním
hŤišti v Malých Hošticích a v opavě

25

Myslivecké sdnržení
Malé Hošúce

Klmení zvěře, návštěva na myslivecké chatě
Lovka

5t

0 0 0



Příloha k Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 20l4l20l5

\icjlýznamnější akce vc školním rocc 20l4120l5

I v letošním roce jsme rněli ve1mi uspěšné dny otevřených dveří. Koncem listopadu se
konďa tadiční Výltavka žákovských pfací a prodcjní jarmark. Do školy se přišli podívat
bývalí áci' Íodiče i rcdinní příslušníci současných áků.

Společně s hasiči isme připravili na první adventní sobofu 7-pi\'ání potl \'tinočninr
stf0Incm.

V bfuanu Nlěsíci knilly ll intel'netu se uskutečnilo v místrrí knihovně I':rrorání
pr'vňáčku rra čtenliřc. Děti dokázaly před sv'-hni rodiěi i prarodiči' jak se už naučily číst.

Na konec března jsme připravili tradični Barcvný tjden' l'tstťob řťvnólio r'ltcrý - dne
otevřených dveří se zúčastnil rekordní počet divriků.

l 1. čerr'rra jsme realizovali také již tradiční C)vocný !r zclcninový don. TentokÍit jsme
využili i 2 darovaných košů-jednoho ovocného ajednoho zeleninového.
Závěr školního roku patřil Dni pío mó oči. Do školy přijela návŠtěva dvou nevidomých a

jejich doprovodu z Domu svatého cyrila a Metoděje. Děti si mohly vyzkoušet mnoho
kompenzačních pomůcek' které slepí použvají. zaujal je i vodící pes. Po besedě nrásledovala
cesta za pokladem, opékání špekáčků a nakonec spaní v tělocviěně.

od ziňi 2014 do července 2015 probíhá v nďí škole projekt Chýří pomocníci ve výuce
aneb !)uŽív{áme lCT jednoduŠe a kreati\'ně. výzvu č. 51 lyhlásilo MŠMT a pÍojekt zajišťuje
ostravská univelzila a VŠB v oshavě. Do projekfu se zapojily 4 učitelky. všechny
pracujeme na nových noteboocích, které se stanou majetkem školy.

Ve dvou sbčrových akcích nasbírali žáci školy 13 930 kg staróho papíru.

výrcční zpníva o činnosti školy v€ školním rcce 20l4l20l5 byla projednána na pedagogické
radě 3l . 8. 20l 5-

Školská rada schvlálila ýroční zprávu na svém zasedáni <lne 3l' 8' ro'5. \\\ (I
Předseda školské mdy: MěiilRí{9355$1g1Er'''r"'-r l

a' ,,'Í |c{ c?t'!aoJ

'ó' 31 $Íd Hdř.
ni: *! xll 58€. ťo l1o 02 ft{

t ,, /l':ua '-f"'''a 't ' '^

Ředitelka školy: MpÍ. Věra Gebaúerová

qu


