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Část I.
Základní údaje o škole

IČ školy:
IZO:
Telefonní kontakt:

Základní škola a Mateřská škola Chlebičov,
příspěvková organizace
Obor vzdělávání -79-01-C/01
Školní 105, Chlebičov
74731 Chlebičov
71002006
600 142 761
553764586
739479811

Adresa pro dálkový přístup:
ID datové schránky:
Webové stránky školy:

reditelka@skolachlebicov.cz
rgpmb7g
www.skolachlebicov.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 v době
nepřítomnosti ředitelky školy:

-

Výchovný poradce:
Metodik prevence:
Školní speciální pedagog:

Mgr. Milena Široká
Mgr. Irena Hrubá Vaňková
-

Školní psycholog:

-

Vedoucí učitelka mateřské školy:

Bc.et Bc. Jana Borunská

Vedoucí vychovatelka školní
družiny:
Složení školské rady:

Zuzana Slavíková

Název školy:
Adresa školy:

Mgr. Adriana Benšová

Mgr. Manfred Hubálek
Mgr. Irena Hrubá Vaňková
Jana Nováková
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Charakteristika školy
Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace je základní školou s 1. až
5. ročníkem. Ve školním roce 2019/20 poskytla vzdělávání 67 žákům. Vyučovalo se v pěti
třídách. Zřizovatelem byla povolena výjimka z počtu žáků.
Součásti školy:
1. Základní škola
1. Mateřská škola
2. Školní družina
3. Výdejny stravy ZŠ a MŠ

Vzdělávací oblast
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 k rozvoji komunikace,
řešení problémů, vzájemné spolupráci. Uplatňovali jsme individuální přístup k žákům.
Soustředili jsme se na sebehodnocení žáků a jejich zpětnou vazbu. 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 byla zapojená do projektu EU Výzva 22 OP VVV – Šablony II pod registračním číslem
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009808 a názvem Vzájemné vzdělávání a osobnostní rozvoj
pedagogů a žáků II. v celkové výši dotace 1 027 329,- Kč. V rámci projektu byla zřízena
funkce školního asistenta, který aktivně pomáhal dětem ohroženým školním neúspěchem.
Probíhalo ve dvou skupinách doučování, žáci navštěvovali Klub logiky a deskových her,
Čtenářský klub, Klub cizích jazyků a Badatelský klub. Probíhaly projektové dny s rodilým
mluvčím v anglickém jazyce a projektové dny se zaměřením na poznávání Opavy.
Ve školním roce 2019/2020 byla zařazena výuka nepovinného předmětu – Náboženství v
dotaci dvou hodin týdně.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhalo v kmenových třídách
v rámci pedagogické intervence. Součástí ŠVP byl kurz plavání od 1. do 4. třídy. Pro zájemce
jsme pořádali lyžařský kurz prostřednictvím lyžařské školy Vaňkův kopec.
Na pedagogických radách jsme systematicky hodnotili dosahované výsledky ve všech
vzdělávacích oblastech a sledovali úspěšnost žáků. Využili jsme testy Kalibro a Scio,
zúčastnili jsme se školního a okresního kola MO. Zdravé stravovací návyky jsme podpořili
projekty – Ovoce do škol, Mléko do škol, zpětnou vazbou se školní jídelnou ohledně pestrosti
a složení jídelníčku.
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V rámci mimoškolních aktivit škola nabídla kroužek hry na flétnu, společenské tance a Lego
kroužek Bricks for Kidz. Další kroužky probíhaly v rámci odpoledních hodin ve školní
družině – pohybový kroužek, florbal, keramika, počítačový kroužek a badminton.
Od 11. 3. 2020 do 25. 5. 2020 byla škola uzavřená nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR
v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19. Během uzavření škol jsme žáky vzdělávali
distančně. Využili jsme aplikace Škola online, kde jsme zadávali a kontrolovali úkoly a
komunikovali s žáky i jejich rodiči. Do výuky na dálku jsme zařadili pravidelné
videokonference přes aplikaci Zoom. Využívali jsme tyto vzdělávací zdroje.
 Vzdělávací portál MŠMT https://nadalku.msmt.cz/
 Vzdělávací videa a pořady České televize www.ctedu.cz
 Webináře projektu SYPO www.youtube.com/projektsypo
 Výukové materiály www.datakabinet.cz
Trendy dalšího vývoje školy
 Zachování orientace vzdělávání směrem k trvale udržitelnému rozvoji
 Efektivní využívání dotací pro zkvalitňování vzdělávacích podmínek
 Digitalizace vzdělávacích podmínek
Testy Kalibro - 5 ročník
V únoru jsme se zúčastnili testování žáků 5. ročníku. Lze konstatovat, že výsledky žáků jsou
nadprůměrné.Ve všech testovaných oblastech dosáhli žáci
Výsledky testování žáků 5. ročníku v testech Kalibro 2020

předmět

úspěšnost
našich žáků
5. třídy v %

úspěšnost
testovaných
žáků v ČR

úspěšnost
podle sídla –
vesnické školy

68,9
75,0
76,9

66,2
50,5
68,0

65,5
48,5
67,0

počet
testovaných
žáků na
vesnických
školách
1166
1117
1086

70,9

69,6

69,8

638

Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk
Přírodovědný
základ
Testy Scio - 3. ročník

Vzhledem k uzavření škol, testování žáků 3. ročníků proběhlo online.
Žáci naší školy dosáhli ve srovnání s ostatními testovanými žáky nadprůměrných výsledků.
Souhrnné výsledky za školu:
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Oblast řízení a správy
Spolupráce se zřizovatelem byla oboustranně výborná. Žáci i zaměstnanci školy se účastnili
kulturního života obce. Účelně jsme využívali prostředky pro chod školy a obnovu svěřeného
majetku. Zřizovatel nás podpořil ve všech aktivitách, které jsme plánovali.
Hodnotili jsme realizaci ŠVP, aktualizovali základní dokumenty školy a školky, vytvářeli
jsme prostředí důvěry a spolupráce.
Školu jsme propagovali prostřednictvím školních akcí, soutěží, webu školy, příspěvku do
obecního Zpravodaje, školního časopisu Školáček, který je v každé třídě, ve vestibulu školy a
na Obecním úřadě v Chlebičově.
Udržovali jsme funkční informační systém – porady, osobní jednání, hospitace, třídní
schůzky. V době uzavření škol jsme komunikovali se žáky, s jejich rodiči i mezi sebou
navzájem prostřednictvím školy online. K výuce jsme zavedli videokonference Zoom.
V době uzavření škol jsme organizovali jak výuku online, tak jsme zajistili plánované opravy
ve škole – výrobu nábytkové stěny do místnosti vychovatelek ŠD, výrobu nábytkové stěny
do chodby v 1. poschodí pro ukládání učebních pomůcek a začali jsme pracovat na nových
webových stránkách školy.
Strategický plán školy byl naplňován v souladu s rozpočtem školy a s příležitostmi v čerpání
evropských fondů a dotačních titulů. Vzhledem k uzavření škol od 11. 3. 2020 do 25. 5. 2020
kvůli pandemii nemoci Covid-19 jsme nestihli uskutečnit všechny plánované akce.
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Mapa školy
Ve školním roce 2019/20 autoevaluace školy prostřednictvím Mapy školy neproběhla.
Oblast materiálně technická
Během školního roku 2019/20 jsme dokoupili jeden interaktivní dataprojektor s novou tabulí.
V počítačové učebně jsme zakoupili nový multifunkční stroj Sharp
Průběžně jsme nakupovali didaktické pomůcky pro větší názornost ve výuce. Dvě vyřazené
tabule jsme rozložili a jednotlivé díly použili jako magnetické tabule ve třídách a křídovou
tabuli v MŠ na školní zahradě. V mateřské školce jsme vyměnili podlahovou krytinu
v šatnách dětí a byla zhotovena nová kuchyňská linka ve třídě malých dětí. Zakoupila se také
nová myčka na nádobí.
Název místnosti
Učebny/ herny
Odborné učebny -počítačová
zahrada MŠ
Sportovní areál
Žákovský nábytek
Vybavení učebními pomůckami,
hračkami, sportovním nářadím
Vybavení žáků učebnicemi
Vybavení kabinetů a učeben
Vybavení školy audiovizuální
a výpočetní technikou

počet
5 kmenových tříd / 2 herny školní družiny
1
1
Sportovní hala, školní hřiště
Lavice i židle jsou pro jednoho žáka,
výškově nastavitelné
Ve všech oblastech v dostatečném
množství, poškozené hračky a pomůcky
škola postupně obnovuje.
Škola zapůjčuje učebnice všem svým
žákům, pracovní sešity dostávají žáci
zdarma. Výjimku tvoří pracovní sešity z Aj.
Vyučující mají k dispozici všechny moderní
pomůcky. Dokupují se postupně na žádost
učitelů a podle finančních možností školy.
MŠ - 1 multiboard, 1 notebook, 1 PC
MŠ - 2 radiopřehrávače
ZŠ - 6 učitelských notebooků
ZŠ -16 žákovských stanic PC + 1 učitelská
ZŠ - 1 server
ZŠ - 1 interaktivní tabule Smart Board
ZŠ - 4 interaktivní dataprojektory
ZŠ - 20 iPadů + 20 Ap. pencil + 1Ap. TV
ZŠ - 1 ikufr
ZŠ - 5 radiopřehrávačů
ZŠ - 1 multifunkce HP Color LaserJet
ZŠ - 1 Canon iP4850
ZŠ - 1 Minolta Di-152
ZŠ - 1 digitální fotoaparát
ZŠ - 2 minirobot OZOBOT
ZŠ - 1 sada bee boot
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Školská rada
Školská rada se schází dvakrát ročně. Na svých zasedáních schválila výroční zprávu za rok
2018/19 a výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2019. Vzala na vědomí plán práce na
školní rok 2019/20, Koncepci školy na období 2019 – 22, zprávu o činnosti školy, zápis do
první třídy a průběh projektu ESF Šablony II.
Tříčlenná školská rada pracovala pod vedením předsedy Mgr. Hubálka ve školním roce
2019/2020 v tomto složení.
1. za zákonné zástupce – Lucie Klímková
2. za pedagogické pracovníky - Mgr. Irena Hrubá Vaňková
3. za zřizovatele – Mgr. Manfred Hubálek
Školská rada se sešla 9. 10. 2019 a 10. 3. 2020.
Doporučení školské rady pro další období je zavedení elektronické žákovské knížky.

Část II.
Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje
Základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Škola zábavou i prací č.j. 62/2007
/ 5. ročník/
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Škola zábavou i prací č.j. 82/2016
/1. až 4. ročník/

Předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program Krok za krokem na
cestě k poznání

Část III.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školyvv

Zaměstnanci školy
Pedagogičtí
zaměstnanci

Počet
fyzických
osob
MŠ/ZŠ
4/8

Přepočtený
evidenční počet
MŠ/ZŠ

Kvalifikovaní
MŠ/ZŠ

4,00/5,91

4,00/5,91

Asistent pedagoga

0/1

0/0,75

0/0,75

Školní asistent projekt
Šablony EU
Nepedagogičtí
zaměstnanci
z toho zaměstnanci
výdejny stravy

1/1

0,50/0

0,50/0

2/2

1,343/1,313

xxx

3/1

0,75/0,375

xxx
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Část IV.
Údaje o zápisu k povinné školní docházce, k docházce do mateřské školy
Vzhledem k uzavření škol probíhal zápis dětí do 1. ročníku v systému škola online
prostřednictvím aplikace Dm software. Do první třídy bylo zapsáno 19 dětí. Pěti dětem byl
povolen odklad povinné školní docházky.
a) Základní škola
Kapacita
Počet 1. tříd
školy
k 1. 9. 2019

92

Z toho počet
žáků
nepatřících do
spádového
obvodu školy

Počet
přijatých
žáků

Počet
1. tříd
k 1. 9. 2020

24

0

19

1

1

b) Mateřské škola
Kapacita
Počet tříd
školy
k 1. 9. 2019

56

Počet
zapisovaných
žáků

Počet
zapisovaných
dětí

Počet
přijatých
dětí

Počet tříd
k 1. 9. 2020

Počet
volných míst

21

18

2

0

2

Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
a) Prospěch žáků na základní škole
Počet
Prospělo
Slovně
Ročník
žáků
s vyznamenáním
hodnocen
Prospělo
Neprospělo
0
0
0
13
13
1.
12
12
0
0
0
2.
8
8
0
0
0
3.
18
16
0
2
0
4.
16
12
0
4
0
5.
67
61
0
6
0
Celkem
Jeden žák byl na základě žádosti rodičů a doporučení lékaře uvolněn z tělesné výchovy pro
vážné zdravotní problémy.
b) Rozmístění žáků 5. tříd ZŠ
Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského zákona)
ZŠ Englišova Opava, Opava
ZŠ Velké Hoštice
ZŠ Boženy Němcové, Opava
ZŠ Ilji Hurníka, Opava

Konečný stav rozmístění žáků
1
13
1
1
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c) Počet žáků se sníženou známkou z chování
Stupeň chování
2.
3.

Počet žáků
0
0

Procento
z celkového počtu žáků
0
0

d) Celkový počet neomluvených hodin
Počet žáků
67

Celkem hodin
0

Průměr na 1 žáka
0

Část VI.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
K zajištění prevence rizikového chování byly na začátku školního roku připomenuty některé
aspekty např. linka bezpečí ve třídách, pravidla tříd, schránka důvěry, zabezpečení
odpočinkového času pro žáky, poučení o používání počítačů a sociálních sítí, průběžná
poučení i zdravotní v třídních knihách.
Při akcích jsme během roku spolupracovali s okresním metodikem prevence, s opavským
dopravním inspektorátem Policie ČR, s ZHS v Opavě, s dobrovolnými spolky v Chlebičově,
s oblastním spolkem ČČK v Opavě.
V průběhu školního roku probíhaly jednak tradiční akce školy, které byly doplňovány
aktuálními nabídkami. Jelikož počátkem března 2020 byly uzavřeny v ČR školy, některé
naplánované preventivní akce neproběhly a budou realizovány v dalším školním roce.
Uskutečnily se tyto akce.
Policejní pohádky
V pohádkách a policejních příbězích z obyčejného života nalezly děti důležitá ponaučení, jak
se v různých situacích zachovat a správně reagovat. Děti si přiblížily náročnou i nebezpečnou
práci policisty, vyzkoušely si otisky rukou, policejní uniformu a domů si odnesly plno nových
zážitků i poučení.
Preventivní program ČČK
V listopadu proběhl na naší škole preventivní program ČČK, na který byli pozváni i rodiče.
Na pěti stanovištích si žáci zopakovali a prakticky vyzkoušeli své znalosti a dovednosti
v poskytování první pomoci. Akce byla organizována studenty zdravotnické školy pod
odborným dohledem. Žáci si zkoušeli první pomoc při zlomenině, ovazování a ošetření ran,
zjišťování základních životních funkcí, stabilizovanou polohu, resuscitaci, jak správně zavolat
záchrannou službu a seznámili se i s obsahem záchranářské tašky. Celou akci, které byla
přítomna i paní starostka obce, lze hodnotit pro děti jako poučnou a přínosnou.
Klima třídy
Preventivní program byl zaměřen na klima třídy. Pro žáky bylo připraveno několik aktivit ve
skupinách tak, aby si uvědomili důležitost spolupráce a kamarádství.
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Děti a internet
Pro žáky 1. a 2. ročníku program „Kamarádi online“ byl zaměřený na obrázkovou
prezentaci rizik internetu, mobilních telefonů a počítačů, cizí a neznámí lidé v online světě,
závislost, placené hry, násilí na internetu. Žáci 3. ročníku se zabývali tématem „Rizika online
her“. Žáci se seznámili s rozdělením her, Minecraft aj., s riziky a nebezpečím ve světě online
her. Upozorněni byli na placené hry a uvědomění si rozdílu mezi realitou a hrou. K tomuto
tématu byli přizváni i žáci 4. 5. ročníku.
Pro 4. a 5. ročník byl připraven program s názvem „Děti a sociální sítě“. Žáci si povídali o
významu a rozdělení sociálních sítí, o aplikacích na sociálních sítích i o nebezpečí, které číhá
na sociálních sítích. Věnovali se programu YouTube, byli seznámeni s možnostmi tohoto
programu. Na skutečných příbězích byli poučeni o rizicích vkládání videí na internet a
upozorněni, že i původně nevinné video se může stát podnětem ke kyberšikaně.
Po návratu žáků z domácí izolace do škol bylo důležité věnovat pozornost vztahům mezi
žáky. Zjistit, jak žáci prožívali tuto krizovou situaci, jaké měli podmínky a motivaci pro
vzdělávání. K tomu jsme využili třídnické hodiny a komunitní kruhy.
Při realizaci MPP má své nezastupitelné místo spolupráce s rodiči. Probíhá na několika
úrovních. Rodiče jsou pravidelně informováni o dění ve škole zejména prostřednictvím
žákovských knížek a webových stránek školy. Na webových stránkách mohou najít také
MPP. Na třídních schůzkách a v konzultačních dnech jsou informováni o prospěchu a chování
svých dětí. K vyřešení problémů mají rodiče možnost využít konzultačních hodin metodika
prevence rizikového chování, samozřejmě mohou telefonicky nebo osobně kontaktovat
všechny pedagogické pracovníky školy.

Činnost na úseku prevence kriminality
a protidrogové prevence
Hasík – požární ochrana 1. a 2. třída
Klima třídy – 5. tř.
Bezpečně k cíli 1. a 2. tř.
První pomoc s ČČK – 1. až 5. tř.
Děti a sociální sítě 4. a 5. tř.
Kamarádi on line – 1. a 2. tř.
Rizika online her – 3., 4. 5. tř.
Policejní pohádky – 1. a 2. tř.

Počet
akcí
1
1
1
1
1
1
1
1

Počet
zúčastněných
pedago
žáků
gů
25
2
16
1
20
2
67
6
34
2
25
2
42
3
20
2

Část VII.
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 pedagogů.
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Cílem DVPP bylo načerpat nové aktivizující metody a formy práce, které vedou k
efektivnímu učení a k rozvoji osobnosti žáků. DVPP bylo cíleně zaměřeno na oblast
polytechnického vzdělávání v MŠ i ZŠ, na matematickou a informační gramotnost, jazykovou
gramotnost, osobnostní rozvoj, prevenci a práci s informačními technologiemi.
Financování DVPP je prováděno z účelově vázaných prostředku na vzdělávání přidělených
krajem, z projektu OPVK.
Pedagogové měli možnost získávat informace z oblasti školství z předplacených periodik
Bedrník, Vlastivědné listy, Informatorium MŠ a z webových stránek, týkajících se školství.
V souvislosti s distanční výukou se vzděláváme v používání aplikace Microsoft 365.

Typ kurzu
iPady ve výuce- sborovna
Netradiční formy rozvoje matematiky a logického myšlení
Čtenářské dílny jako prostředek zkvalitnění čtenářských dovedností
Výuka v terénu pro 1. stupeň ZŠ
Začínáme s robotikou a programováním na ZŠ
Základní vzdělávání z pohledu České školní inspekce
Polytechnická výchova v MŠ
Vrstevnický program jako způsob řešení raných stádií šikany
Matematika je zábava „ Kdo chce být milionářem“
Metodická poradna
Matematická pregramotnost
Zdravotník zotavovacích akcí - doškolení
Edukace žáků s poruchou autistického spektra
Financování školství aktuálně
Projektová výuka v praxi
Připravenost a vyzrálost dítěte pro vstup do ZŠ
Matematická gramotnost – metody a formy - webinář
Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce
Čtení v 1. třídě – od písmene po čtení s porozuměním
FKSP po ovele - webinář

Část VIII.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
a) Akce během školního roku
září
 Plavecký výcvik
 Zahájení činnosti školních kroužků a kroužků ve ŠD
 zahájení sběru hliníku a vršků z PET lahví
 Policejní pohádky – 11.9.
 Výstava Ovoce a zeleniny – komunitní setkání s ČSZ – 16. 9.
 třídní schůzka s rodiči prvňáků
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Počet
zúčastněných
pedagogů
8
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

říjen










Plenární schůze, třídní schůzky, Klub rodičů – 3. 10.
Den zvířat- projektový den – 3. 10.
Pohádky ze starého mlýna – 4.10.
Zahájení práce Čtenářského klubu a doučování – Šablony II.
Sběrová akce starého papíru – 9. – 11. 10.
Drakiáda – ŠD
Festival her a hlavolamů – 15. 10.
Podzimní tvoření z přírodních materiálů
Halloween spolu s MŠ i pro veřejnost – 31. 10.

listopad
 První pomoc ve spolupráci s oblastním spolkem ČČK – 1. 11.
 Příběh peněz – finanční gramotnost pro 4. a 5. třídu /projektový den MAS/- 14.11.
 Pedagogická rada – 19. 11.
 Individuální pohovory – 26. 11.
 Pečení a zdobení perníků na vánoční jarmark – 25. a 26. 11.
 Vánoční jarmark – 27. 11.
 Rozsvícení vánočního stromu za zpěvu koled – 28. 11.
Prosinec
 Projektový den EVVO – 4. 12.
 Mikulášská nadílka – 5. 12. /CVČ Kravaře/
 Soutěž ve šplhu – 19. 12.
 Vánoční turnaj ve vybíjené – 20. 12.
 Vánoční nadílka ve ŠD – 19. 12.
 Vánoční besídky ve třídách – 20. 12
leden
 Science show – popularizace vědy / projekt MAS/- 7. 1.
 Čtenářská soutěž – 4. a 5. tř. – 14. 1.
 Maškarní karneval – 19. 1.
 Lyžařský kurz – 20. – 24. 1.
 Den otevřených dveří – 22. 1.
 Pedagogická rada – 27. 1.
 Okresní kolo MO – 29. 1.
 Výpis z vysvědčení – 30. 1.
únor
 Jarní prázdniny 3. 2. – 9. 2.
 První setkání předškoláků
 Časopis Školáček – zimní číslo
 Preventivní program organizovaný duhou – 12. 2.
 Recitační soutěž – školní kolo – 14. 2.
 Dětská scéna v Kravařích- 17. 2.
 Kalibro – 5. třída 24. – 28. 2.
březen
 Masopustní průvod spolu s MŠ
 Schůzka Školské rady
 od 11. 3. uzavření škol nařízením Bezpečnostní rady státu v souvislosti s Covid-19
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 Scio – 3. třída - online
duben
 Zápis žáků do prvního ročníku - online
květen
 Zápis dětí do MŠ – online
 Návrat do škol – 25. 5.
červen
 Rozloučení páté třídy na Obecním úřadě v Chlebičově
 Fotografování tříd
 Anglická snídaně – projektový den 4. ročníku
 Rozloučení s pátou třídou a s rodiči – 26. 6.
b) Účast na olympiádách a soutěžích
 Recitační soutěž „ Dětská scéna“– školní kolo, okrskové kolo v Kravařích – postup
v nejmladší kategorii – 1. třída do okresního kola, tam bez umístění
 Matematická olympiáda – školní kolo, okresní kolo ZŠ Otická – bez umístění
 Festival deskových her v Bolaticích – 1. místo
 Turnaj školních družin v badmintonu – 3. místo
 Kalibro – 5. třída
 Scio – 3. třída
c) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou
Ve školním roce 2019/20 jsme se zapojili do akce Záložky do škol. V rámci této akce jsme
spolupracovali s partnerskou školou ZŠ a MŠ Liptovské Revúce. Žáci vyrobili záložku do
knížky s námětem své oblíbené knihy a vzájemně si je vyměnili.
d) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu
Finanční prostředky v Kč
Mimorozpočtové zdroje
poskytnuté granty

Šablony I

poskytnuté granty

Šablony II
Šablony III

sponzoři

MAS Hlučínsko – věcný dar do MŠ

celkem

využité

641 244,00

131 005,10

1 027 329,00

143 510,92

578 305,00

578 305,00

9 500,00

9 500,00

e) Charitativní akce
Zapojili jsme se do těchto veřejných charitativních sbírek.
1. Fond Sidus – odevzdali jsme 2 464,- Kč Výtěžek je určen na vybavení dětských
zdravotnických zařízení a na pomoc individuálním pacientům.
2. Sbírka vršků z PET lahví spolu s MŠ pro chlapce s mozkovou obrnou.
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f) Sběrové akce
Nasbírali jsme 120 kg hliníku a v okresní soutěži ve sběru hliníku jsme skončili na čtvrtém
místě v okrese Opava.
Ve sběru papíru jsme nasbírali 8 710 kg papíru za 1. pololetí. Ve 2. pololetí se sběrová akce
nekonala.
Výtěžek slouží každé třídě k nákupu školních potřeb.
Nasbírali jsme spolu se školkou 75 kg vršků z PET lahví, které byly odevzdány na pomoc pro
handicapované dítě.
g) Časopis Školáček
Škola vydává třikrát ročně časopis Školáček. Do Školáčku přispívají děti svými postřehy ze
života školy, svými básněmi a kresbami. Fotodokumentaci dodávala paní vychovatelka Eva
Vinárková, která koordinovala vydávání časopisu.

Hodnocení ročního plánu EVVO
/zpracovala Mgr. Adriana Benšová – koordinátor EVVO/

Dlouhodobým cílem naší školy je snaha podporovat zájem žáků o přírodu a dění v obci,
ve které žijí prostřednictvím naplánovaných akcí EVVO a aktivního zapojování se do jejich
realizace.
Činnosti realizované průběžně během školního roku:
Sběrové aktivity:
 Papíráček v každé třídě, třídění papíru,
 sběr starého papíru (soutěž tříd i jednotlivců),
 sběr hliníku,
 sběr plastových víček na pomoc dítěti se zdravotním postižením (ukončení sbírky),
 environmetální výchovné a vzdělávací aktivity pro naše žáky k tématům EVVO,
 účast školy v ekologické síti M.R.K.E.V. – odběr časopisu Bedrník,
 ekologizace provozu školy – vedeme žáky k úspoře vody a energií ve škole,
 péče o estetické prostředí tříd, naší školy a jejího okolí.
Projekty školy - jsme nadále zapojeni do projektů Ovoce do škol, Mléko do škol – Laktea.
Podílíme se na tvorbě školního časopisu Školáček.
Měsíční plán akcí
Měsíc

Aktivita

září

- Vyhlášení sběrových aktivit,
- výstavka ovoce a zeleniny spojena s ochutnávkou místních pěstitelů
(ČSZ Chlebičov),
- proměny přírody, živočichové na podzim (vycházky, doprovodné
aktivity a soutěže),
- sběr přírodnin, kaštanů, žaludů, kouzlení s přírodninami
(mezipředmětové vztahy Vv, Pč),
- práce s přírodním materiálem ve ŠD,
- Týden mobility a Den bez aut (jízda zručnosti – ŠD).
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říjen

listopad

prosinec

leden
únor
březen
duben
květen
červen

- Den zvířat – projekt školy, ukázka domácích mazlíčků a péče o ně,
- sběrová soutěž starého papíru,
- Den stromů - péče o stromy, mezipředmětové vztahy (prvouka,
přírodověda, Vv a Pč),
- Světový den výživy – uvědomění si hodnoty potravin, globálního
problému v oblasti výživy.
- Výchovně vzdělávací program ČČK o poskytování první pomoci
s praktickými ukázkami a činnostmi pro žáky,
- vánoční jarmark spojený s prodejem, tvořivé dílny ve ŠD,
- ozdobme si vánoční strom před školou, eko tvorba (spolupráce
s rodiči).
- Zimní příroda, živočichové v zimě, proměny přírody (tematické
vycházky a vyučování),
- environmentální výukové programy – Na statku (1. a 2. ročník),
Putování za chlebem (3. a 4. ročník), Čas vánoční (5. ročník), spolek
Rozchodník.
- Vánoční šplh, vybíjená (4. a 5. ročník) – podpora zdravého životního
stylu a motivace ke sportování.
- Projekt MAS – science show (workshop, fyzikální pokusy a objevy),
- živočichové v zajetí, tematické vyučování v prvouce a přírodovědě.
- Přírodovědné vycházky (akce tříd, ŠD).
- Světový den vody, zapojení žáků 3. až 5. třídy do výtvarné soutěže
Voda a klimatická změna 2020,
- jarní příroda, živočichové a rostliny na jaře (tematické vyučování
v přírodě.
- Uzavření školy od 11. 3. 2020 do 25. 5. 2020.
- Vyhodnocení soutěže ve sběru hliníku.
- Úklid v prostorách školy, tříd, péče o pokojové květiny,
- anglická snídaně ve 4. třídě - prožitkové učení.

EVVO jako průřezové téma se vyskytuje ve všech vyučovacích předmětech a ve všech
ročnících na naší škole. Nejvíce v prvouce, v přírodovědě a vlastivědě. Výuku doplňovaly
vycházky do přírody a okolí školy, poznávání přírodnin, pěstování a ošetřování rostlin,
výukové programy, besedy, soutěže, projektové dny, projekty, výlety a exkurze. I aktivity ŠD
byly zaměřeny na vnímání přírody, probouzení zájmu o ni a jeji ochranu. Dlouhodobým cílem
naší školy nadále zůstává výchova našich žáku ke zdravému životnímu stylu a provoz školy,
šetrný vůči životnímu prostředí.
Spolupráce s Klubem rodičů a rodičovskou veřejností
Klub rodičů organizoval spolu se školou vánoční jarmark 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, sběrová
akce školy, Den zvířat, aj. Všechny důležité akce byly zachyceny na školních webových
stránkách.
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Spolupráce se zřizovatelem
Zřizovatel podporoval školu po všech stránkách: finančně - schválil výjimku z počtu žáků,
zajišťoval běžné opravy a údržbu budovy školy, školky i školních zahrad. 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.
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.
Setkávání předškoláků, kde se budoucí školáci seznamují se školou, proběhlo pouze jednou, a
to z důvodu uzavření škol. Během roku jsme společně absolvovali několik akcí jako
Halloween, plavecký výcvik, lyžařský výcvik, Masopustní průvod masek, zpívání u
vánočního stromu, výrobu vánočních ozdob, výstavu ovoce a zeleniny, science show.
Děti z MŠ sbíraly starý papír a hliník a přispěly tak ke čtvrtému místu ve sběru hliníku
v okrese Opava.

Činnost školní družiny
Vypracovala Zuzana Slavíková, vedoucí vychovatelka
Od září do června jsme s dětmi plnili úkoly podle ŠVP pro naší ŠD. Pracovali jsme dle
ročního, měsíčních a týdenních plánů. Měsíční akce byly k nahlédnutí na webových stránkách
a na nástěnce ve vchodu ZŠ. Zaměřili jsme se na společnou komunikaci, hry a hlavně na častý
pobyt venku na umělém trávníku a travnatém pozemku u školy. U veškerých činností jsme se
zaměřovali na plnění cílů pro dané vzdělávání a na bezpečnost dětí. Program zahrnoval
tradiční aktivity, které rozvíjel a zařazoval nové. Žáci v rámci výtvarných a rukodělných prací
zdobili prostory školní družiny, podíleli se i na výzdobě školních chodeb.
V každém oddělení školní družiny probíhaly soutěže v hraní společenských her jako je
autičkiáda, vlaštovkiáda apod. Vycházky byly zaměřené na poznávání a pozorování přírody
ve všech ročních obdobích, férové chování při hrách a na dopravní výchovu.
Odpočinková a rekreační činnost
klidný odpočinek
stolní a společenské hry, stavebnice, skládanky
společná četba na pokračování
individuální četba časopisů, encyklopedií, knih
kreslení, tvořivá práce
vzájemná komunikace a naslouchání
Esteticko-výchovná činnost
Slezské zemské muzeum – zdobení baněk
výroba vánočních ozdob a dekorací
symbol velikonoc z PET vršků - kolektivní práce do soutěže OC Breda
Slezské zemské muzeum – Indie, animační program – Poznej svoje město
OKO- animační program Vryto do podlahy
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Sportovní činnost
sportovní a pohybové hry na školní zahradě a školním dvoře
turnaj ve florbalu
prohlídka města Opavy – návštěva dětského hřiště
in- line bruslení v lesoparku v |Chlebičově
plavání a soutěže ve vodě v Lipju
tělocvična - míčové hry, hry s náčiním a nářadí
cyklistika – jízda zručnosti
Dramatická činnost
hry v divadélku
zpěv s kytarou, Just Dance
Přírodovědná činnost
sběr podzimních plodů, listů a přírodnin a výrobky z nich
beseda Poznej svého psa
vycházky vesnicí, poznávání stromů a rostlin, sázení trávy, bylinková zahrádka
Pracovně-technické činnosti
listy a plody podzimu, práce s přírodninami a výrobky z nich
výrobky z recyklovatelných materiálů - sádrové odlitky
vánoční ozdoby - výroba karnevalových kulis
výrobky z recyklovatelných materiálů - jarní tématika a Velikonoce
dárky pro děti k zápisu do 1. třídy
Vzdělávací činnost
příprava na vyučování - písemné úkoly, čtení
hry s čísly a písmeny
četba v kolektivu
Ve školním roce 2019/20 ŠD plnila v rámci projektu Šablony II., projektové dny - Kniha je
můj kamarád, Máme rádi zvířata, Poznej svoje město, Naše obec, tandemovou výuku, školení
DVPP.
Ve školním roce 2019/20 proběhly ve ŠD stáže dvou studentek SPgŠ a SZŠ v Krnově.

Činnost mateřské školy
Vypracovala Bc. et Bc. Jana Borunská, vedoucí učitelka MŠ

Kapacita MŠ – 56 dětí
Počet tříd - 2
Celkový počet dětí ve šk. roce 2019/2020 - 56 dětí
Předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020 proběhlo prostřednictvím ŠVP Krok za
krokem na cestě k poznání. Je rozpracován do pěti základní IB, které jsou dále
rozpracovány do týdenních nebo čtrnácti denních témat – do třídního vzdělávacího programu.
Každý IB obsahoval charakteristiku bloku, záměry, očekávané kompetence, témata.
Veškerou výchovně vzdělávací činnost jsme v průběhu roku doplnili o nadstandartní aktivity,
kroužky, kulturní a vzdělávací pořady. Ve druhé polovině školního roku byla naše práce
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v mateřské škole zasažena vlnou pandemie Covid 19. Mateřská škola byla od 16.3. – 15.5.
2020 uzavřena, ale rodičům jsme na webové stránky umisťovali zajímavé odkazy pro práci a
zábavu s dětmi. Každý týden jsme také vyvěšovali různorodé úkoly na plot školky, které
mohly děti při procházce s rodiči plnit.
Akce pořádané Mateřskou školou:
Slavnostní zahájení školního roku – soutěžní dopoledne na školní zahradě
Výstavka ovoce a zelenina ve spolupráci se spolkem Zahrádkářů
Drakiáda – společná akce s rodiči
Celoroční sběr papíru, PET víček, hliníku
Třídní schůzky
Pečení jablečných závinů
Vánoční fotografování dětí
Mikulášská nadílka
Pečení perníčků
Vánoční besídka pro rodiče
Individuální pohovory s rodiči předškoláků
Maškarní rej v kulturním domě
Masopustní průvod vesnicí
Jarní focení dětí
Zápis do MŠ – dálkovou formou
Focení na třídní foto
Hravé odpoledne s rodiči+ rozloučení s předškoláky
Aktivity z projektu MAS Hlučínsko
- Canisterapie aneb pes přítel člověka
- Povídání se zoubkovými vílami
- Malý badatel aneb prima pokusy
- Science show
- Malý mulař (zapůjčení Vlastivědného kufříku)
Projektová dopoledne
- Návštěva a přednáška místního chovatele p. Weisse
- Návštěva a přednáška místního stolaře p. Truleje
Aktivity
Plavecký výcvik v Opavě.
Lyžařský kurz proběhl ve spolupráci se základní školou na Vaňkově Kopci.
Výuka anglického jazyka - vedena jazykovou školou Hello v naší MŠ 1x týdně odpoledne.
Kroužky
Pohybový kroužek
Keramický kroužek
Šikovná pusinka (prevence logopedických vad)
Šikovná ručička (rozvoj grafomotoriky)
Přípravka před nástupem do ZŠ - pouze 1x z důvodu Covid 19
Babyclub – odpolední setkávání pro maminky s malými dětmi
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Spolupráce se základní školou
Snažíme se podporovat dobré vztahy mezi dětmi z MŠ a ZŠ, vzájemně se navštěvujeme, děti
z MŠ chodí na návštěvu do první třídy za svými kamarády a naopak děti ze školy chodí k nám
do školky na divadélka – pohádky. Organizujeme společné akce a projekty.
 Projektové dopoledne na téma ovoce a zelenina (návštěva dětí z první třídy v MŠ)
 Plavecký kurz
 Science show – věda je zábava
 Strašidlácký večer - Halloween
 Výroba vánočních ozdob
 Zpívání u vánočního stromečku
 Lyžařský kurz
 Masopustní průvod vesnicí
 Přípravka předškoláků před vstupem do ZŠ
Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu
Pracovali jsme nadále s naším vlastním vzdělávacím programem, který splňuje požadavky z
RVP. Vzdělávací nabídka je uspořádala do pěti tzv. integrovaných bloků: které se pak
rozváděly do dílčích témat a podtémat. Nabídkou různých, pestrých činností se pak
naplňovaly očekávané výstupy ze všech pěti vzdělávacích oblastí z RVP -biologické,
psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Na závěr každého
tematického celku proběhla i písemně jeho evaluace, na jejichž výsledky navazovala další
vzdělávací činnost. Vše je uvedeno v TVP. Provádělo se i průběžné sledování a
vyhodnocování individuálního rozvoje a učebních pokroků u každého jednotlivého dítěte. Dle
individuálních potřeb jsme písemně zaznamenávali do osobních složek dětí. Celoročně jsme
se opět věnovali prevenci a nápravě vadné výslovnosti u dětí. Této oblasti se snažíme
věnovat dostatek času a na řečovou stránku dětí klademe značný význam v průběhu všech
činností během dne. Začleňování anglického jazyka do výchovně vzdělávacího procesu ve
třídě Soviček probíhalo formou hry po celý školní rok. Významně jsme také podporovali
zdravý tělesný vývoj dětí a to pravidelným každodenním cvičením, zapojením v projektu Svět
nekončí za vrátky, cvičíme se zířátky, nabídkou pohybového kroužku, plavání a lyžařského
kurzu.
Individuální práce s předškolními dětmi
Ve školním roce 2019/2020 jsme v mateřské škole realizovali dva kroužky určené zejména
předškolákům a to, Šikovná pusinka, zaměřený na prevenci logopedických vad a Šikovná
ručička, zaměřený na procvičování grafomotorických dovedností. Dále jsme chtěli pokračovat
v přípravě předškoláků pod vedením paní učitelky ze školy. Bohužel vzhledem k pandemii se
podařilo uskutečnit jen jedno setkání. Předškolákům jsme se více intenzivně věnovali zejména
při individuálních činnostech odpoledne a také nám velice pomáhala přítomnost školní
asistentky.
Účast v projektech
Naše mateřská škola se aktivně již několik let zapojuje do různých projektů, které přispívají
ke zvyšování výchovně vzdělávacího procesu.
Ve školním roce 2019/2020 jsme byli zapojeni v těchto projektech:
 Projekt Evropské unie – Vzájemné vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogů a žáků II.
reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009808. Díky němu jsme mohli
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financovat pozici školního asistenta v MŠ, účast pedagogů na DVPP a projektové dny
ve školce.
Projekt Klokanův kufr – pravidelné měsíční setkávání vedoucí učitelky s pedagogy,
řešení problematiky v oblasti předškolního vzdělávání se zaměřením na diagnostiku
dítěte.
Projekt MAS – Místní akční skupina Hlučínsko. Účast vedoucí učitelky na pracovních
schůzkách. Konzultace dílčích problémů v oblasti předškolního vzdělávání, možnost
využítí nabídek školení, projektových dnů, pořízení dřevěných ponků…apod. Vše
financováno z tohoto projektu.
Projekt medvídek Nivea – díky zapojení do tohoto projektu jsme obdrželi zdarma řadu
materiálů pro předškolní děti, které jim pomáhají v předškolní přípravě.
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – projekt České obce sokolské. V letošním
roce jsme se zapojili podruhé. Získali jsme metodické materiály k realizaci
pohybových činností v MŠ a řadu drobných odměn pro děti.

Část IX.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a další kontroly
a) Kontrola ČŠI se ve školním roce 2019/20 neuskutečnila, proběhlo pouze telefonické
dotazování k zajištění výuky během uzavření škol.
b) Byla provedena pravidelná veřejnosprávní kontrola za rok 2019 na základě pověření
kontrolního orgánu obce Chlebičov.
Závěr:
PO postupovala v roce 2019 při tvorbě a čerpání fondů v souladu se zákonem č.250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Zůstatky fondů jsou správně
zachyceny v účetnictví a účetní závěrce k 31. 12. 2019.
Nebyly zjištěny nedostatky v zajištění průkaznosti a úplnosti účetnictví.
Nebyly zjištěny nedostatky v dodržování pravidel transparentnosti.
c) Byla provedena pravidelná roční kontrola BOZP a PO bezpečnostním technikem.
Závěr:
Při fyzické kontrole pracovišť nebyly zjištěny nedostatky, které by přímo mohly ohrozit
bezpečný chod školy, zdraví a životy dětí a zaměstnanců. Všechny prostory jsou udržovány
v čistotě a pořádku.
d) Kontrola KHS v mateřské školce proběhla bez výhrad.
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Část X.
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2019
a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu
Účelový
znak

Ukazatel

a

Poskytnuto
k 31. 12. 2019

Vráceno v
průběhu roku
zpět na účet
kraje

c

d

b
Neinvestiční dotace celkem
v tom:
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)
z toho:

1=c-d

Skutečně
použito
k 31. 12. 2019

Předepsaná výše
vratky dotace a
návratné finanční
výpomoci při
finančním vypořádání

2

3=1-2

8 665 140,00

0,00

8 665 140,00

8 665 125,00

15,00

8 563 842,00

0,00

8 563 842,00

8 563 842,00

0,00

6 160 793,00
50 000,00
2 353 049,00

6 160 793,00
50 000,00
2 353 049,00

0,00
0,00
0,00

a) platy zaměstnanců
b) OON zaměstnanců
c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)

33353

Skutečně čerpáno k
31. 12. 2019

6 160 793
50 000
2 353 049

33038

Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce
2017/2018 - Excelence středních škol 2018

0,00

0,00

0,00

33065

Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků
v soutěžích ve školním roce 2018/2019

0,00

0,00

0,00

33068

Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve
znění pozdějších předpisů, na období leden - srpen 2019

0,00

0,00

0,00

33070

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 - IV. etapa

0,00

0,00

0,00

33070

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 - V. etapa

0,00

0,00

0,00

33071

Pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

0,00

0,00

0,00

33074

Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se
zohledněním provozu mateřských škol na období leden - srpen 2019

0,00

0,00

0,00

33074

Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se
zohledněním provozu mateřských škol na období září - prosinec 2019

0,00

0,00

0,00

33075

Podpora vzdělávání cizinců ve školách

0,00

0,00

0,00

101 298,00

101 283,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33076
33077
33166

Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických
pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ, konzervatoří a ŠD v roce 2019
Podpora financování ZŠ a SŠ při zavádění změny systému financování
regionálního školství

101 298,00

Soutěže

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, ve
znění vyhlášky č. 435/2017 Sb. (vyhláška o finančním vypořádání).

ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v roce 2019 v tis. Kč (na dvě des. místa)
FKSP

171 802,35

čerpání

tvorba

stav k 1.1.
2019

plán

skutečnost
133 655,80

základní příděl
stravování
rekreace
kultura,sport
příspěvek na PP
masáže

Celkem

0,00

plán

133 655,80

stav k 31.12.
2019

skutečnost

0,00

27 755,00
9 700,00
26 124,00
24 000,00
1 500,00
89 079,00

216 379,15

FOND REZERVNÍ

180 871,38

čerpání

tvorba

stav k 1.1.
2019

plán

skutečnost
72 817,16

Převod ze zlepš. výsledku hosp.
Peněžní dary
další rozvoj činnosti

plán

stav k 31.12.
2019

skutečnost

127 804,40

Celkem

0,00

72 817,16

0,00

125 884,14

127 804,40

FOND ODMĚN

107 213,00
Celkem

čerpání

tvorba

stav k 1.1.
2019

plán

skutečnost
72 817,16

Převod ze zlepš. výsledku hosp.
Ostatní

plán

stav k 31.12.
2019

skutečnost

180 030,16
0,00

72 817,16
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0,00

0,00

b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele

Hlavní činnost

Výnosy

Plán 2019

Výnosy

Skutečnost
31.12.2019

Příjmy ze školného
Příjmy ze stravného
Úroky
Použití rezervního fondu do výnosů

1 000,00

1 184,36

100 000,00

127 804,40

Použití investičního fondu do výnosů
Použití fondu odměn do výnosů

30 000,00

Ostatní příjmy z vlastní činnosti
v tom Jiné ostatní výnosy-

12 312,80

Provozní příspěvek obec

1 870 000,00

1 870 000,00

400 000,00

400 000,00

2 001 000,00

2 011 301,56

Ostatní příjmyod obce
v tom:
dofinancování MP

Výnosy celkem
Hospodářský výsledek : zisk ve výši

4364,31 Kč

4 364,31 Kč

v roce 2019:
čerpání dotace EU: šablony II

797 413,36 Kč
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Hlavní činnost

Náklady

Plán 2019 ZŠ a MŠ

Náklady
501 Spotřeba materiálu

270 000,00

Skutečnost ZŠ

Skutečnost MŠ

celkem ZŠ+MŠ

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

192 705,41

74 897,00

267 602,41

- ostatní spotřební materiál

21 853,47

9 950,00

31 803,47

- knihy, učební pomůcky,mat.pro výuku

49 734,90

7 145,00

56 879,90

- DDHM 501-3000

56 731,46

53 002,00

109 733,46

- kancelářské potřeby

31 922,58

1 257,00

33 179,58

- čistící prostředky

32 463,00

3 543,00

36 006,00

303 540,66

156 069,21

459 609,87

v tom - potraviny

502 Spotřeba energie

470 000,00

v tom - spotřeba vody

5 303,96

11 855,02

17 158,98

- spotřeba plynu

238 409,46

101 730,48

340 139,94

59 827,24

42 483,71

102 310,95

38 000,00

12 749,30

1 614,60

14 363,90

2 000,00

146,00

500 000,00

390 241,15

- spotřeba el. energie
- pohonné hmoty a maziva
511 Opravy a udržování
512 Cestovné

146,00

513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby
v tom- služby poštovní
- služby telekom. a radiokom.
- výroba razítka

91 575,31

1 564,00

22 222,88

22 222,88

303,00

- věcná režie stravování

103 167,77

- e stranky

481 816,46

1 564,00

303,00
78 850,31

182 018,08

2 163,00

2 163,00

- dovoz obědů

41 214,00

41 214,00

- programové vybavení +upgrade

16 433,70

16 433,70

- provozní náklady plavání

38 478,00

- revize

2 426,00

- razítka,tisk

1 381,00

- systém servis
- bankovní poplatky

38 478,00
5 147,00

7 573,00

15 464,80

15 464,80

9 088,00

9 088,00

396,00

396,00

- praní prádla
-obnova certifikátu
- zhotovení klíčů
- ostraha objektů

13 628,00

- webinář,Mrkev, pohoštění

7 578,00

500,00

- preventivní program, vyhodnocení testů

11 065,00

- čištění koberců

11 065,00

7 636,00

- jízdné dětí na soutěže+ startovné
- nákup služ.-person.,mzdy,účto

210,00

210,00

102 900,00

102 900,00

521 Mzdové náklady (platy, OPPP)

400 000,00

401 181,36

401 181,36

v tom - platy zaměstnanců

294 118,00

294 118,00

294 118,00

100 000,00

99 813,00

99 813,00

1 368,00

1 368,00

- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)
525 Ostatní sociální pojištění
527 Zák. soc. náklady

5 882,00

527 OOPP
527 Školení a vzdělávání
549 Pojištění majetku

5 882,36

5 882,36

4 940,00

225,50

5 165,50

17 840,00

1 520,00

19 360,00

10 000,00

15 352,00

15 352,00

180 000,00

297 909,75

44 430,00

342 339,75

1 870 000,00 1 636 605,63

370 331,62

2 006 937,25

542 Jiné pokuty a penále
551 Odpisy dlouhodobého majetku
558 DDHM 3001-40000
569 Ostatní finanční náklady
v tom - pojištění (úrazové)
- ostatní
Ostatní nejmenované položky
v tom:

Náklady celkem
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c)Péče o svěřený majetek, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele
Částka celkem v Kč
Oprava kopírky, tiskárny, NB, ostatní drobné opravy

14363,90

Investiční akce ze zdrojů zřizovatele

0
0

Investiční akce z vlastních zdrojů

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

Název programu

Způsob zapojení

Ovoce a zelenina do škol

celoročně

Mléko do škol

celoročně

Počet zúčastněných
žáků
ostatních
pedagogů
(dětí)
zam.
67
5
1
67

5

1

Část XII.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Pedagogové školy se zapojují do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
prostřednictvím kurzů DVPP. Využíváme nabídky KVIC Nový Jičín, NIDV Ostrava, Hello
Opava a v době uzavření škol jsme absolvovali webináře pořádané vzdělávací agenturou
INFRA s.r.o. Škola sama není poskytovatelem služeb v rámci celoživotního učení.
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Část XIII.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
Finanční prostředky v Kč
Název projektu
státní fondy
programy EU

Šablony I
Šablony II
Šablony III

celkem

využité

xxx

xxx

641 244,-

641 244,-

1 027 329,-

975 437,34

578 305,-

0

projekty KÚ MSK

xxx

xxx

projekty MŠMT

xxx

xxx

xxx

xxx

jiné projekty

Ovoce a zelenina do škol
Mléko do škol

Část XIV.
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Organizace, se kterou PO
spolupracuje (HZS, městská
policie, střední školy....)
Městská policie Opava
ČČK Opava
HZS Opava
DUHA, Rozchodník
MAS Hlučínsko západ

Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu

Policejní pohádky – prevence, OSV
První pomoc -OSV, VDO
Hasík -požární prevence -OSV
Ekologické programy – ENV, MV, VDO
Projektové dny – věda a technika, finanční
gramotnost – MV, VDO, OSV
Klub rodičů ZŠ a MŠ Chlebičov Vánoční jarmark –OSV
Maškarní karneval - MED
ČSZ Chlebičov
Výstavka ovoce a zeleniny - EVVO
SK Viktorie Chlebičov
Turnaj ve fotbalu – sport, férové jednání
TS Plavecká škola Opava
Výuka plavání MŠ a ZŠ
Lyžařská škola Vaňkův kopec
Lyžařský kurz MŠ a ZŠ - sportovní
dovednosti, VDO

Počet
zúčastněných
žáků (dětí)
25
67
12
67
67
67
95
67
12
64
30

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 byla projednána na pedagogické
radě dne 26. 8. 2020 a schválena Školskou radou dne 7. 10. 2020.

……………………………….
Mgr. Manfred Hubálek
předseda Školské rady

………………………………..
Mgr. Milena Široká
ředitelka školy
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Příloha č. 1

Drakiáda

Jízda zručnosti na školním hřišti

Rozsvícení vánočního stromu
Vánoce ve školní družině

Maškarní karneval
27

Halloween

Recitační soutěž

Science show –projektový den
Rozloučení s páťáky na obecním úřadě

Masopust
Foto: Eva Vinárková
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