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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 
ŠKOLNÍ ROK 2017/18 

 
 

1. Základní údaje o škole 

 

Název školy: 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, 

příspěvková organizace 
Obor vzdělávání -79-01-C/01  

Adresa školy: 

 

Školní 105, Chlebičov 

74731 Velké Hoštice 

IČ školy: 

IZO: 

71002006 

600 142 761 

Telefonní kontakt: 

 

553764586      739479811 

Adresa pro dálkový přístup: 

ID datové schránky: 

skola.chlebicov@seznam.cz 

rgpmb7g 

Webové stránky školy: 

 

www.chlebiskola.estranky.cz 

Zřizovatel školy: 

 

Obec Chlebičov 

Ředitel školy: 

 

Mgr. Milena Široká 

Zástupce ředitele, který trvale 

zastupuje ředitele v plném 

rozsahu jeho řídící činnosti: 

- 

Zástupce ředitele školy: 

 

Mgr. Miloslava Kumová 

Výchovný poradce: 

Metodik prevence: 

Mgr. Milena Široká 

Mgr. Irena Hrubá Vaňková 

Školní speciální pedagog: 

 

- 

Školní psycholog: 

 

- 

Vedoucí učitelka mateřské školy: 

 

Bc.et Bc. Jana Borunská 

Vedoucí vychovatelka školní 

družiny: 

Zuzana Slavíková 

Složení školské rady: 

 

 

 

Mgr. Radovan Staněk 

Mgr. Miloslava Kumová 

Lucie Klímková 
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2. Charakteristika školy 

 

Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace je základní školou s 1. – 

5. ročníkem. Ve školním roce 2017/2018 poskytla vzdělávání 66 žákům. Vyučovalo se v pěti 

třídách. Zřizovatelem byla povolena výjimka z počtu žáků.  

Součásti školy: 

1. Základní škola –  66 žáků, 5 tříd 

1. Mateřská škola – 56 dětí, 2 třídy 

2. školní družina –   60 účastníků, 2 oddělení 

3. výdejny stravy ZŠ –  65 žáků 

Ve školním roce 2017/2018 se vyučovalo ve 3. až 5. ročníku podle Školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání“ Škola zábavou i prací“ č. j. – 62/2007 a v prvním a 

druhém ročníku podle ŠVP pro základního vzdělávání „ Škola zábavou i prací“ č. j. ZŠ Chl 

82/ 2016. 

Cílem školy je všestranný a harmonický rozvoj osobnosti každého žáka na principech 

činnostního učení, který byl naplňován ve všech předmětech i během ostatních činností a akcí 

školy. Podporovali jsme tvořivé aktivity a spolupráci žáků. Vytvářeli jsme pozitivní atmosféru ve 

třídách. Využívali jsme vhodné pomůcky, metody a formy práce, které nám pomáhaly, aby se žáci 

učili komunikovat, řešit problémy, vzájemně spolupracovat atd. Uplatňovali jsme individuální 

přístup k žákům. Využívali jsme dopravní hřiště, tělocvičnu, venkovní hřiště, prostředí v okolí 

školy. Podporovali jsme výchovu ke zdraví. Realizovali jsme vycházky, exkurze, projekty, 

soutěže, lyžařský a plavecký výcvik, kurz dopravní výchovy, besedy, veřejná vystoupení. 
Škola je  zapojená do projektu EU Výzva 22 OP VVV – Šablony I pod registračním číslem 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001694 a názvem Vzájemné vzdělávání a osobnostní rozvoj 

pedagogů a žáků v celkové výši dotace 641 244,- Kč. V rámci projektu byla zřízena funkce 

školního asistenta, který aktivně pomáhal dětem ohroženým školním neúspěchem. Také 

probíhalo ve dvou skupinách doučování, Klub logiky a Čtenářský klub. Pro rodiče se 

uskutečnily besedy na téma kyberšikana a nebezpečí internetu, školní zralost dětí a dentální 

hygiena, první pomoc, závislosti.  

Ve školním roce 2017/2018 byla zařazena výuka nepovinného předmětu – Náboženství v 

dotaci tří hodin týdně. 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhalo v kmenových třídách a  

v rámci pedagogické intervence. V rámci tělesné výchovy proběhl kurz plavání od 1. do 4. 

třídy. Pořádali jsme lyžařský kurz prostřednictvím lyžařské agentury Vaňkův kopec. 

 

Činnost školní družiny  
Všestranná a pestrá činnost školní družiny probíhala ve dvou odděleních. Účastníci zde v 

různorodých skupinkách nacházeli příjemné zázemí pro svoji práci i hru. Program zahrnoval 

tradiční činnosti i nové zajímavé aktivity. Pro sportovní činnosti byla využívána tělocvična, 

školní hřiště a Lipjo. Práce ŠD se řídila celoročním plánem školní družiny. Ve školní družině 

bylo zapsáno 60 účastníků.  

Ranní provoz školní družiny byl od 6,45 do 7,45 a odpolední od 11,45 do 15,45 hodin.  

Odpočinková a rekreační činnost  

 klidný odpočinek  

 stolní a společenské hry, stavebnice, skládanky  

 zájmové aktivity  

 individuální četba časopisů, encyklopedií, knih  
 

Předškolní vzdělávání ve školním roce 2016/2017 se uskutečnilo ve dvou třídách v počtu 28 

na třídu. Byla schválena výjimka – navýšení počtu dětí. 



 3 

Vzdělávání  proběhlo prostřednictvím třídního vzdělávacího programu, s názvem S kamarády 

objevujeme svět, který bylo možné v průběhu roku doplňovat a upravovat dle aktuální 

potřeby. Skládá se ze 4 integrovaných bloků, která jsou rozpracovány do témat a podtémat a 

jsou součástí školního vzdělávacího programu Svět kolem nás. Program je vypracován jako 

schematický a umožňuje p. učitelkám pracovat v jednotlivých třídách samostatně, 

uskutečňovat své vlastní nápady a čerpat i ze zkušeností dětí.  

Pečlivá pozornost byla věnována dětem nastupujícím do mateřské školy a předškolákům.  

Využili jsme odborného poradenství paní Mgr. Zuzany Pavelové. Byla přijata výpomoc na 

pozici chůva. V rámci podpůrných opatření byl přidělen asistent pedagoga. 

Na základě domluvy s rodiči jsme pro předškolní děti objednaly pracovní sešity 

z nakladatelství Nomiland a celý školní rok také na základě práce s ním cíleně rozvíjely u 

těchto dětí klíčové oblasti školní zralosti. 

Ve školním roce 2017/18 plnily povinnou předškolní praxi v našem zařízení dvě studentky. 

Jedna studentka 1. ročníku střední pedagogické školy a studentka vysoké školy. 

 

Řídící a kontrolní činnost byla prováděna dle plánu a dle provozních a vzdělávacích potřeb, 

obě činnosti byly bez odkladů vyhodnocovány a byly stanovovány konkrétní závěry.  

Efektivně byly využívány veškeré finanční prostředky, což potvrdila i finanční kontrola ze 

strany zřizovatele. 

Škola se začlenila do přípravy čerpání zdrojů EU v období 2016-2018 v projektu MAP. 

Strategický plán školy byl naplňován v souladu s rozpočtovými možnostmi školy a s 

příležitostmi v čerpání evropských fondů a dotačních titulů. Podařilo se tak realizovat většinu 

plánovaných úkolů. 

 

Technické a materiální zázemí 

 

Název místnosti  počet  
Učebny/ herny  5 / 2 (ŠD)  

Odborné učebny -počítačová  1  

zahrada/ hřiště  1 / 1  

Sportovní areál  tělocvičná hala, hřiště  

 

 

 

Žákovský nábytek  Lavice i židle jsou pro jednoho žáka, 

výškově nastavitelné  

Vybavení učebními pomůckami/  

hračkami/ sportovním nářadím  

Ve všech oblastech v dostatečném 

množství, poškozené škola postupně 

obnovuje.  

Vybavení žáků učebnicemi  Škola zapůjčuje učebnice všem svým 

žákům, pracovní sešity dostávají žáci 

zdarma. 

Vybavení kabinetů, laboratoří  

a učeben  

Vyučující mají k dispozici všechny 

moderní pomůcky. Dokupují se postupně 

na žádost učitelů a podle finančních 

možností školy.  

Vybavení školy audiovizuální  

a výpočetní technikou  

Z peněz EU byl zakoupen do MŠ 

interaktivní multiboard a výukové 

programy 
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3. Školská rada 

 

Školská rada je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáku, 

pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Rada je tříčlenná. 

S účinností od 1. 9. 2014 byli zvoleni do školské rady tito členové: 

1. za zákonné zástupce – Lucie Klímková 

2. za pedagogické pracovníky - Mgr. Miloslava Kumová 

3. za zřizovatele – Mgr. Radovan Staněk 

Školská rada jednala během školního roku dvakrát a o svých jednáních pořizovala záznamy. 
 

4. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 

 

Základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání Škola zábavou i prací č.j. 

62/2007 

Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání Škola zábavou i prací č.j. 

82/2016 

Předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program Svět kolem nás 

 

 

 

 

5. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 

6. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 

Zápis dětí do 1. třídy proběhl v rádném termínu dne 10. dubna 2018. Do první třídy bylo 

zapsáno 12 dětí. Čtyřem dětem byl povolen odklad povinné školní docházky. 

Zapsané děti se od ledna do června účastnily jednou měsíčně projektu Setkávání předškoláků. 

Během projektu se seznámily s prostředím školy, rozvíjely matematické dovednosti, 

procvičovaly jemnou motoriku – uvolnění ruky, sluchové a zrakové vnímání, vyjadřování, 

komunikaci. Setkávání předškoláků vedla Mgr. Miloslava Kumová. 

 

 

Zaměstnanci 

školy 

Počet 

fyzických 

osob 

Přepočtený 

evidenční 

počet 

Kvalifikovaní 

Pedagogičtí 

zaměstnanci 

12,99 12,60 12,99 

Nepedagogičtí 

zaměstnanci 

     z toho 

zaměstnanci     

výdejny stravy 

4,99 4,30  

1 1,14  
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a) Základní škola 

Kapacita 

školy 

Počet 1. tříd 

k 1. 9. 2017 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Z toho počet žáků 

nepatřících do 

spádového obvodu 

školy 

Počet 

přijatých 

žáků 

Počet  

1. tříd 

k 1. 9. 2017 

92 1 10 0 9 1 

 

b) Mateřské škola 

Kapacita 

školy 

Počet tříd 

k 1. 9. 2017 

Počet 

zapsaných 

dětí 

Počet 

přijatých 

dětí 

Počet tříd 

k 1. 9. 2017 

Počet 

volných míst 

56 2 56 15 2 

 

0 

 

 

7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

a) Prospěch žáků na základní škole 

Ročník 
Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Slovně 

hodnocen 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 9 9 0 0 0 

2. 18 18 0 0 0 

3.  16 16 0 0 0 

4. 13 11 0 0 0 

5. 10 9 0 3 0 

Celkem  66 63 0 3 0 

Jeden žák byl na základě žádosti rodičů a doporučení lékaře osvobozen z tělesné výchovy pro 

vážné zdravotní problémy. 

 

 

 

b) Rozmístění žáků 5. tříd ZŠ 

 

Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského zákona) 

 

 

Konečný stav rozmístění 

žáků 

ZŠ Englišova, Opava 1 

ZŠ Vrchní, Opava 2 

ZŠ Velké Hoštice 7 

 

c) Počet žáků se sníženou známkou z chování 

Stupeň chování Počet žáků 

Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 0 0 

3. 0 0 

 

d) Celkový počet neomluvených hodin 
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Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

0 0 0 

 

 

8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

K zajištění prevence rizikového chování byly na začátku školního roku přijaty některé kroky 

např. linka bezpečí ve třídách, pravidla tříd, schránka důvěry, zabezpečení odpočinkového 

času pro žáky, poučení o používání počítačů a sociálních sítí, průběžná poučení v třídních 

knihách. Využívali jsme programy na PC a literaturu – Nenič si své tělo. Učitelé měli 

k dispozici měsíčník Prevence, kde mohli čerpat zajímavé náměty.  

Ve školním roce  2017/2018 jsme pro žáky připravili několik preventivních programů pro 

žáky, ale i přednášky pro rodiče v rámci Výzvy 22 OP VVV Šablony I. 

Spolupracovali jsme s okresním metodikem prevence, s opavským dopravním inspektorátem 

Policií ČR, s HSZ v Opavě i s dobrovolnými hasiči v Chlebičově, s oblastním spolkem ČČK 

v Opavě. 

Již v říjnu 2017 proběhl ve 2. třídě „Hasík“ pořádaný lektory záchranného požárního systému. 

Program byl zaměřen na ochranu zdraví a pomoc a chování při požáru. Nejen tito žáci 

navštívili Hasičskou zbrojnici v Opavě. Také žáci z vyšších ročníků si zajeli na exkurzi s 

přednáškou, prohlídkou garáží a vybavení hasičských aut. V rámci spolupráce se ZHS, jsme 

se zapojili do akce sbírky plyšových hraček, určené dětem postiženým požárem nebo jinou 

nepříjemnou událostí v jejich životě. Plyšáky žáci 2. třídy předali osobně při návštěvě 

hasičské základny v Opavě. 

V listopadu nás navštívili zástupci Červeného kříže v Opavě. Žáci byli ve skupinách 

seznámeni se základy první pomoci a ošetřením nejběžnějších úrazů. 

Nejobsáhlejší preventivní akcí byl dlouhodobý program “BUĎ OK“, pořádaný Centrem 

primární prevence Renarkon z Ostravy, který probíhal ve všech ročnících od prosince 2017 do 

dubna 2018. Probíhal ve 3 blocích, každý blok trval 90 minut, a to v každém ročníku. 

Všechny bloky byly prožitkové a byly vždy zaměřeny k různým tématům, blízkým věku dětí 

dané třídy. Např. posilování a rozvoj sebepoznání, rozlišení lidských vlastností, nácvik 

různých modelů chování, rozvoj komunikačních dovedností, smysluplné využívání volného 

času, schopnost empatie, schopnost navazování kontaktů s vrstevníky, podpora individuality, 

zdravé sebeúcty, kladné sebepojetí, zdravý způsob života, pozitivní a negativní dopady 

zvědavosti s přesahy do drogové problematiky aj. 

Všechny preventivní programy byly pro žáky zajímavě zpracovány a lektory vybraná témata 

kvalitně žákům předána. 

 

 

Činnost na úseku prevence kriminality  

a protidrogové prevence 

Počet 

akcí 

Počet zúčastněných 

žáků pedagogů 

Hasík – požární ochrana 1. a 2. třída 2 27 2 

Návštěva hasičského záchranného sboru 3.,4., 5.tř. 2 39 3 

Nebezpečí internetu, kyberšikana 4., 5. tř. 1 23 2 

Prevence zaměřená na zdraví a ošetření úrazů 1 66 5 

Dentální hygiena 1 15 2 

Buď OK – preventivní program 3 66 5 
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9. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Vedení školy se snažilo umožnovat všem pracovníkům jejich odborný růst zejména v těch 

oblastech, které vyplývají z potřeb školy nebo přímo navazují na realizované programy školy 

a odbornost pracovníku. 

Cílem pedagogů je využívat takové aktivizační metody a formy práce, které vedou u žáků 

k efektivnímu učení a k rozvoji osobnosti žáků. DVPP bylo cíleně zaměřeno na oblast 

čtenářské pregramotnosti,i gramotnosti, matematické a informační gramotnosti, osobnostnímu 

rozvoji, prevenci, inkluzi. 

Financování DVPP je prováděno z účelově vázaných prostředku na vzdělávání přidělených 

krajem a z projektu OPVK. 

Pedagogové mají možnost získávání poznatků a informací z oblasti školství z předplacených 

periodik Bedrník, Prevence. 

 

Typ kurzu 

Počet zúčastněných 

pedagogů 

Metodické poradny pro vedoucí pracovníky  3 

Zdravotník zotavovacích akcí  1 

Školení k prevenci – Výchovné přístupy k žákům 

s rizikovým chováním 2 

Školení k inkluzi –Aspergerův syndrom 2 

Čtenářská pregramotnost 2 

Schůzka metodiků prevence v PPP 1 

Přednáška protidrogového oddělení v Opavě 1 

Práce s dvouletými dětmi 2 

Osobnostní rozvoj 2 

Dítě s potřebou podpůrných opatření v běžné MŠ, ZŠ 2 

MAS - inkluze  1 

Jazykové vzdělávání 1 

Vzdělávání v přírodovědných oborech 1 

Logopedická prevence 1 

Tradiční i netradiční pohybové činnosti 2 

Vánoční inspirace 1 

Bezpečnost při školních akcích  1 

Hejného matematika 2 

Polytechnická výchova 1 

 

10. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

zájmové kroužky 

 

Zájmové kroužky realizované ve školní družině v odpoledních hodinách. 

keramika 

počítačový 

florbal 



 8 

badminton 

tanečky 

Ve škole se realizoval kroužek hry na flétnu. Škola umožnila v tělocvičně kroužek 

společenských tanců a kroužek Brick 4 Kidz. 

 

 

tradiční akce školy  

 

Halloween a čáry máry – kouzla a triky 

Mikulášská nadílka  

Vánoční nadílka ve školní družině  

Vánoční besídky ve třídách 

Vánoční jarmark, vánoční dílny 

Zpívání u vánočního stromu 

Maškarní karneval ZŠ 

Masopustní průvod žáků v maskách – zvyky a tradice na vesnici, spolupráce s Obecním 

úřadem Chlebičov, s rodiči, s místními živnostníky 

Pasování na čtenáře – 1. třída 

Školní akademie k ukončení školního roku, 

Kurz dopravní výchovy – dopravní hřiště Malé Hoštice, 4.třída 

Základy první pomoci – praktické ukázky zásad první pomoci, spolupráce s oblastním 

spolkem ČČK, 

Plavecký výcvik 

Den otevřených dveří pro rodiče 

Spaní ne škole 

Den ovoce a zeleniny 

Školní výlet Archeopark Chotěbuz, Rybí dům 

Rozloučení s pátou třídou 

 

Dílny, projektové dny, kulturní akce 

 

Čtenářská dílna v knihovně v Chlebičově 

Klub logiky a zábavných her v rámci projektu Šablony I 

Klub čtenářů v rámci projektu Šablony I  

Halloween – projektový den školy, 

Vánoční jarmark a výstavka žákovských prací, pečení a zdobení perníků. 

Advent na Zemědělské střední škole v Opavě, zdobení vánočních baněk – Slezské muzeum 

Opava, akce ŠD 

Život v pravěku – beseda o vzniku a použití pazourků, ukázka zkamenělin Slezska, seznámení 

s životem pravěkých lidí a jejich zručností, praktická ukázka štípání pazourků 

Výlet do pravěku - projektový den 4.třídy (mezipředmětové vztahy), 

Velikonoční dílna - výroba květináčů, zdobení vajíček, velikonoční tradice a zvyky – ŠD 

Malování do písku – ekologicko-animační program, 1. až 5.třída, 

Den Země – exkurze na skládce 

Základy první pomoci – praktické ukázky zásad první pomoci, spolupráce s oblastním 

spolkem ČČK, 

Vystoupení hudební skupiny Marbo 

Velké včelí tajemství 

Život v kutně – animační program v Domě umění v Opavě – akce ŠD 
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Soutěže 

 

Soutěž o nejzajímavější velikonoční kraslici – akce ŠD, 

Recitační soutěž - školní a okrskové kolo 

Matematická olympiáda ZŠ Otická 

Matematický Klokan a Cvrček 

Dopravní soutěž - ŠD 

Soutěž o nejlépe létající papírovou vlaštovku - ŠD 

XXL člověče, nezlob se - ŠD 

Testy Kalibro 

Phytagoriáda – školní a okresní kolo 

Turnaj ve stolním fotbálku - ŠD 

Turnaj v pexesu – ŠD 

Soutěž o nejzajímavější velikonoční kraslici – akce ŠD, 

Školní a okresní kolo soutěže v informatice - Bajtík 

Hliněná paráda – okrskové kolo soutěže v keramice 

Soutěž v piškvorkách - ŠD 

Okresní kolo dopravní soutěže v Malých Hošticích 

Turnaj ve florbalu – ŠD 

Šachový turnaj – okresní kolo v Opavě 

 

Charitativní akce 

 

Zapojili jsme se do třech charitativních sbírek.  

1. Fond Sidus – odevzdali jsme 1 750,- Kč. 

Sbírka vršků z pet lahví pro Matyase Tazbirka. 

Nasbírali jsme 180 kg hliníku, jsme zapojeni v okresní soutěži ve sběru hliníku. 

 

Preventivní programy  

 

I v tomto školním roce jsme pokračovali v projektu „ZDRAVÉ ZUBY“. Projekt spadá do 

vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“ a je realizován na 1. stupni naší školy v předmětech 

prvouka a přírodověda. 

Kyberšikana, bezpečnost a Buď Ok – bylo realizováno v předmětu Informatika a v rámci 

preventivních programů RADAMOK. 

První pomoc – dílny v součinnosti s ČČK. 

Výchovně vzdělávací program Hasík, návštěva HZS v Opavě. 

Dopravní výchova na dopravním hřišti v Malých Hošticích. 

 

Časopis Školáček 

 

Ve škole pracovala redakční rada dětí, která se pravidelně scházela a připravovala spolu 

s ostatními dětmi školní časopis, který vychází 4 krát ročně. Do Školáčku přispívají děti 

svými postřehy ze života školy. Fotodokumentaci dodávala paní vychovatelka, která 

koordinovala vydávání časopisu. 
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EVVO 

 

Plnění ročního plánu EVVO jsme spolupracovali s mimoškolními subjekty, s ekocentry, s 

Obecným úřadem v Chlebičově, s Hasičským sborem Chlebičov, s Mysliveckým spolkem 

Angelika, s Českým svazem zahrádkářů a chovatelů atd.  

Roční školní plán EVVO obsahoval témata a činnosti dle ročních období a byl  flexibilní. 

Pokračovali jsme společně v již započatých soutěžních a sběrových akcích, v poznávání 

přírody, zorganizovali jsme různé besedy a vycházky do přírody a do ekologických činností 

školy jsme zapojili i rodiče a veřejnost. Nadále úsporně zacházíme s energiemi a vodou, 

snažíme se nezatěžovat naše životní prostředí zbytečnou spotřebou papíru. Každá třída třídí 

papírový odpad do tzv. „Papíráčků“. 

Odebíráme ekologický časopis Bedrník a jsme zapojeni do ekologické sítě M.R.K.E.V.  

Žáci se spolupodílí na tvorbě školního časopisu Školáček, využíváme výchovné počítačové 

ekologické programy prostřednictvím webových stránek www.ekodomov.cz, www.tonda-

obal.cz.      

Během školního roku jsme zařazovali aktivity a vyučovací metody, které vedou žáky ke 

správnému chování a jednání ve vztahu k přírodě a prostředí. Nákupem didaktických 

pomůcek jsme vytvářeli podmínky pro environmentální výchovu. 

Nasbírali jsme 18 tun papíru, 10 pytlů víček z PET lahví a 180 kg hliníku. 

Akce s ekologickou tematikou: 

 září 2017 

výstavka ovoce a zeleniny – spolupráce s Českým svazem zahrádkářů Chlebičov, 

drakiáda, Kukuřiční bludiště v Opavě – akce ŠD, 

 říjen 2017 

Světový den zvířat – projektový den na škole, žáci 4. a 5. třídy, ukázka  domácích mazlíčků a 

péče o ně, 

exkurze Hasičská zbrojnice v Opavě – 3. a 5.třída, 

Hasík – ekologicko-preventivní program pro žáky 2.třídy, 

výroba podzimníčků, vlaštovkiáda – akce ŠD, 

přírodovědná vycházka na chatu Lovka – spolupráce s Mysliveckým spolkem Angelika, 

 listopad 2017 

Jeseníky za humny – ekoprogram interaktivní výukovou metodou, spolek ACTAEA, ochrana 

krajinné oblasti Hrubého a Nízkého Jeseníku, 

kurz dopravní výchovy – dopravní hřiště Malé Hoštice, 4.třída, 

 prosinec 2017 

O polárních krajích – beseda o Arktidě a Antarktidě – flora a fauna v polárních krajích, Zima v 

bílém kožíšku – 1. a 2.třída, 

Polární krajiny -  3. až 5.třída, 

Ozdobme si vánoční strom – výroba vánočních ozdob z přírodního a recyklovatelného 

materiálu, spolupráce s rodiči, 

E-liška – ekologický program pro 1. až 5.třídu vzdělávacího centra Chomutov, agentury 

Pochop, ukázka mláděte lišky žijící v zajetí, 

 leden 2018 

po stopách našich živočichů – vycházky do přírody, 

 únor 2018 

šetříme energiemi a neplýtváme vodou ve třídách, 



 11 

 březen 2018 

Světový den vody – mezipředmětové vztahy, 

Velké včelí tajemství – projekty ve třídách 

probouzení se jarní přírody – vycházky v okolí školy, 

 duben 2018 

Světový den zdraví – soutěž v gymnastice a ve šplhu – 4. a 5.třída 

dopravní soutěž – jízda zručnosti, zásady první pomoci, 5.třída, M. Hoštice 

Den Země – exkurze na EKO skládku Chlebičov, 

 květen 2018 

Den zdravé výživy – poznávání a ochutnávka ovoce a zeleniny, 

Pestrobarevní papoušci – ekologický program a praktické ukázky papoušků a péče o ně, 

 červen 2018  

Školní výlet – Archeopark Chotěbuz, 

Prázdninová fotografická soutěž o nejhezčí detail květu rostliny  

 

 

Spolupráce s Mateřskou školkou 

 

Děti z 1. třídy a předškolní děti se během roku navštívily, aby si předvedly své dovednosti a 

motivovaly se k další činnosti. Společná projektová výuka prvouky 1. třída a předškolní děti 

v MŠ.  

Od února do června probíhal jednou měsíčně projekt Setkávání předškoláků, kde se budoucí 

školáci seznamovali se školou. Během roku jsme společně absolvovali kulturní akce, 

plavecký výcvik, lyžařský výcvik, Masopustní průvod masek, zpívání u vánočního stromu. 

Děti z MŠ sbíraly starý papír a hliník. 

  

 

Spolupráce s Klubem rodičů a rodičovskou veřejností 

 

Klub rodičů organizoval spolu se školou vánoční prodejní výstavku a maškarní karneval. 

Rodiče školu navštěvovali v rámci třídních schůzek a pohovorů s rodiči a spolupracovali 

v rámci kulturních akcí a soutěží – soutěž o nejhezčí vánoční ozdobu, podzimníčci ve školní 

družině aj. Den otevřených dveří se uskutečnil v březnu a rodiče měli možnost být přítomni 

ve výuce. Ohlasy na účast ve výuce byly pozitivní. 

 

Spolupráce se zřizovatelem 

 

Zřizovatel podporoval školu po všech stránkách: finančně - schválil výjimku z počtu žáků, 

zajišťoval běžné opravy a údržbu budovy školy, finančně zajistil opravy týkající se budovy 

školy, školky i zahrady. Škola přispívala články do obecního Zpravodaje a reprezentovala 

svého zřizovatele na veřejnosti – vánoční jarmark, zpívání u vánočního stromu, masopustní 

průvod, rozloučení se školním rokem. Vzájemnou spolupráci hodnotím velmi kladně. 

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Inspekční činnost se ve školním roce 2017/18 neuskutečnila. 
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11. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017 

 

 Mimorozpočtové zdroje 

Finanční prostředky v Kč  

celkem využité 

Poskytnuté 

granty Operační program VVV ŠablonyI 641244,- 418 758,38 

ostatní - 0 0 

 

 

Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele 

 

Oprava a údržba  Částka celkem v Kč 

Oprava podlahy a výměna krytiny v MŠ 69 640,- 

Oprava postelí a stojanu na matrace v MŠ 6 608,- 

 

Investiční akce ze zdrojů zřizovatele 

0 

Částka celkem v Kč 

0 
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Plán 2016 ZŠ Plán 2016 MŠ Skutečnost  ZŠ Skutečnost MŠ celkem ZŠ+MŠ

 Náklady  31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017

501 Spotřeba materiálu  167 127,45 116 445,20 283 572,65

v tom - potraviny

           - ostatní spotřební materiál 25 145,00 21 616,00 46 761,00

           - knihy, učební pomůcky,mat.pro výuku 14 095,00 2 762,00 16 857,00

          - DDHM 501-3000 99 072,45 73 305,20 172 377,65

           - kancelářské potřeby 14 983,00 3 466,00 18 449,00

           - čistící prostředky 13 832,00 15 296,00 29 128,00

502 Spotřeba energie 178 711,00 85 012,00 263 723,00

v tom - spotřeba vody       9 082,00 11 798,00 20 880,00

           - spotřeba plynu 117 020,00 36 875,00 153 895,00

           - spotřeba el. energie 52 609,00 36 339,00 88 948,00

           - pohonné hmoty a maziva

511 Opravy a udržování 76 748,00 76 748,00

512 Cestovné 3 443,00 3 443,00

513 Náklady na reprezentaci

518 Ostatní služby       401 955,27 107 271,00 509 226,27

v tom- služby poštovní 1 082,00 1 082,00

           - služby telekom. a radiokom. 22 828,87 22 828,87

           - instalace a zaškolení 15 000,00 15 000,00

           - věcná režie stravování 103 600,00 71 930,00 175 530,00

           - e stranky 4 363,00 4 363,00

           - dovoz obědů 64 562,00 7 906,00 72 468,00

           - programové vybavení +upgrade 19 890,20 7 470,00 27 360,20

           - provozní náklady plavání 43 289,00 43 289,00

           - revize 908,00 4 224,00 5 132,00

           - razítka, tisk 262,00

           - systém servis 15 080,20 15 080,20

           - bankovní poplatky 9 026,00 9 026,00

           - praní prádla 771,00 771,00

           - obnova certifikátu 396,00 396,00

           - zhotovení klíčů 219,00 219,00

           - sklenářské služby 2 508,00 2 508,00

           - program na mikulášskou nadílku 600,00 600,00

           - preventivní program 2 200,00 2 200,00

            - čištění koberců 3 647,00 741,00 4 388,00

           - jízdné dětí na soutěže+ startovné 1 413,00 1 413,00

           - nákup služ.-person.,mzdy,účto 105 310,00 105 310,00

521  Mzdové náklady (platy, OPPP) 234 756,63 590,00 235 346,63

v tom  - platy zaměstnanců 171 832,00 171 852,00 171 852,00

           - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)

524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 58 423,00 58 417,00 58 417,00

525 Ostatní sociální pojištění 1 051,00 1 051,00

527 Zák. soc. náklady 3 437,00 3 436,63 3 436,63

527 preventivní prohlídky 590,00 590,00

527 Školení a vzdělávání 1 490,00 1 490,00

549 Pojištění majetku 7 221,50 7 221,50

542 Jiné pokuty a penále

551 Odpisy dlouhodobého majetku

558 DDHM 3001-40000 111 087,20 203 983,50 315 070,70

569 Ostatní finanční náklady 4 149,00 4 149,00

v tom - 

           - pojištění (úrazové) 4 149,00 4 149,00

           - ostatní

Ostatní nejmenované položky

v tom: 

Náklady celkem 1 800 000,00 1 109 941,05 590 049,70 1 699 990,75

ostatní spotřební materiál: lepidla, krepové papíry, kartony, barvy, hřebiky, háčky, skoby, obvazy, léky, štětce, značkovače,

ubrousky, okenní pásky, nůžky, fixy, gumičky, stohovací košíky, magnetky, vařečky, zásuvky, zrcadla, křídy, houby, motouzy atd.

Náklady  

Hlavní činnost

Plnění finančního plánu v roce 2017

Název a adresa organizace: Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace
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Plnění finančního plánu v roce 2017  
Název a adresa organizace:Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková 

organizace 
  

 Výnosy  
Hlavní činnost 

Plán 2017   Skutečnost  

Výnosy      31.12.2017 

Příjmy ze školného       

Příjmy ze stravného       

Úroky     724,74 

Použití rezervního fondu do výnosů       

Použití investičního fondu do výnosů       

Použití fondu odměn do výnosů       

Ostatní příjmy z vlastní činnosti       

v tom -        

                  

Jiné ostatní výnosy-     6 470,00 

        

        

        

        

        

Provozní příspěvek  obec 1 566 308,00   1 566 308,00 

Ostatní příjmyod obce       

v tom:        

dofinancování MP 233 692,00   233 692,00 

        

        

Výnosy celkem 1 800 000,00   1 807 194,74 

    Hospodářský výsledek:  zisk ve výši         107203,99 Kč 

  

    

    Rozdělení hospodářského výsledku: 80% fond odměn 85 763, 00 Kč 

 

20% rezervní fond 21 440, 99 Kč 
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Účelový

znak
Ukazatel

Poskytnuto

k 31. 12. 2017

Vráceno v 

průběhu roku 

zpět na účet 

kraje

Skutečně čerpáno k 

31. 12. 2017

Skutečně

použito 

k 31. 12. 2017

Předepsaná výše 

vratky dotace a 

návratné finanční 

výpomoci při 

finančním vypořádání

a b c d 1 = c - d 2 3 = 1 - 2

Neinvestiční dotace celkem 6 955 111,00 0,00 6 955 111,00 6 946 159,00 8 952,00

v tom:

33353 Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 6 778 262,00 0,00 6 778 262,00 6 778 262,00 0,00

     z toho:

         a) platy zaměstnanců 4 858 935,00 0,00 4 858 935,00 4 858 935,00 0,00

         b) OON zaměstnanců 16 000,00 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00

         c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) 1 903 327,00 0,00 1 903 327,00 1 903 327,00 0,00

33024 Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - 

cizinců z tzv. třetích zemí na rok 2017
0,00 0,00

33038 Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 - 

Excelence středních škol 2016
0,00 0,00

33052 Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců 

regionálního školství
140 241,00 0,00 140 241,00 140 241,00 0,00

     z toho:

         a) platy zaměstnanců 103 119,00 0,00 103 119,00 103 119,00 0,00

         b) ostatní (pojistné + FKSP) 37 122,00 0,00 37 122,00 37 122,00 0,00

33065 Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 

2016/2017 - Excelence základních a středních škol 2017 - I. Modul: ZŠ
0,00 0,00

33068 Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávácími potřebami a žáků nadaných, na 

období září - prosinec 2017

0,00 0,00

33070 Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 0,00 0,00

33071 Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 0,00 0,00

33073 Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství 36 608,00 0,00 36 608,00 27 656,00 8 952,00

     z toho:

         a) platy zaměstnanců 26 918,00 0,00 26 918,00 20 335,00 6 583,00

         b) ostatní (pojistné + FKSP) 9 690,00 0,00 9 690,00 7 321,00 2 369,00

33166 Soutěže 0,00 0,00

33435
Zajištění podmínek vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících 

doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a 

dětí, žáků -  cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců na rok 2017

0,00 0,00

33457 Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním 

postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období 

leden - srpen 2017 - modul B

0,00 0,00

33457 Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním 

znevýhodněním na období září - prosinec 2017
0,00 0,00

Tabulka č. 1 vychází z přílohy č. 3 část A. k vyhlášce č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem 

(vyhláška o finančním vypořádání).

Vysvětlivky:

sloupec c) - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2017

sloupec d) - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpět na účet kraje

sloupec 1 - uvádí se finanční prostředky poskytnuté k 31. 12. 2017 příjemci snížené o vratky provedené v průběhu roku na účet kraje; rovná se sloupec c) mínus sloupec d)

sloupec 2 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2017

Potvrzuji, že přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnutí dotace.

sloupec 3 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2

 
 

 

 

12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Vyhlašovatel: Státní zemědělský intervenční fond 

Oblast: Zlepšení stravovacích návyků dětí 

Název projektu: Ovoce do škol 

Částka: Zdarma 

Stav: celoročně 

Počet zúčastněných žáků: 66 

Počet pedagogů: 5 

 

13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
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 Mimoškolní akce pořádané 

školou (přednášky, kurzy, 

semináře, ...) 

Obsahová náplň a cíle 

vzdělávacího procesu 

Počet zúčastněných na 

vzdělávání 

žáků  pedagogů ostatní 

0 0 0 0 0 

14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

 

 

 
Název projektu 

Finanční prostředky v Kč  

celkem využité 

státní fondy - - - 

programy EU CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001694 641 244,- Kč 418 758,38 

projekty KÚ MSK - - - 

Projekty MŠMT - - - 

jiné projekty Ovoce do škol, mléčné svačinky - - 

 

15. Údaje o spolupráci s dobrovolnými organizacemi, organizacemi  

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Organizace, s kterou PO 

spolupracuje (HZS, městská 

policie,  střední školy....)  

Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu 

Počet 

zúčastněných 

žáků (dětí) 

Městská policie Opava 

 

ČČK 

Hasík 

Teoretická i praktická výuka na dopravním 

hřišti v Malých Hošticích a v Opavě 

První pomoc 

Požární prevence 

 

26 

66 

18 

Klub rodičů Vánoční prodejní výstavka 

Maškarní karneval 

66 

90 

Zahrádkáři 

Sportovci 

Výstavka ovoce a zeleniny 

Turnaj ve fotbalu 

66  

15 

TS Plavecká škola 

Lyžařská škola Vaňkův 

kopec 

Plavecký výcvik 

Lyžařský výcvik 

56 

38 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018, č.j. ZŠ Chl - 106/2018 byla 

projednána na pedagogické radě dne 29. 8. 2017 a  schválena Školskou radou dne 1. 10.2018. 

 

 

 

 

předseda školské rady ředitelka školy 

Mgr. Radovan Staněk              Mgr. Milena Široká. 


