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Část I. 

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 Chlebičov 

IČ školy: 
IZO: 

71002006 
600 142 761 

Telefonní kontakt: 
 

553764586      739479811 

Adresa pro dálkový přístup: 
ID datové schránky: 

reditelka@skolachlebicov.cz 
rgpmb7g 

Webové stránky školy: 
 

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: 
 

Mgr. Adriana Benšová 

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. Manfred Hubálek 
Mgr. Irena Hrubá Vaňková 
Jana Nováková 

 
 
 
 
 

mailto:skola.chlebicov@seznam.cz
http://www.skolachlebicov.cz/
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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 2020/21 poskytla vzdělávání 70 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 

Vizí školy je vytvořit tvůrčí prostředí, být dílnou spolupráce, důvěry a objevování 
nových poznatků a dovedností, kde by se mohl každý jedinec všestranně rozvíjet. K 
naplňování této vize na principech činnostního učení směřovala naše práce i v roce 
2020/21. Vytvářeli jsme pozitivní atmosféru ve třídách. Využívali jsme vhodné 
pomůcky, metody a formy práce k rozvoji komunikace, řešení problémů, vzájemné 
spolupráci. Sociální vazby a pravidla jsme řešili v rámci třídnických hodin. 
Uplatňovali jsme individuální přístup k žákům. Soustředili jsme se na 
sebehodnocení žáků a jejich zpětnou vazbu. V tomto školním roce jsme se museli 
bohužel potýkat i se situací, kdy byly školy uzavřené v důsledku epidemie 
onemocnění Covid-19, a to od 14. 10 2020 do 16. 11. 2021. V této nelehké situaci 
jsme učili distančně prostřednictvím aplikace Teams Microsoft 365. S rodiči jsme 
komunikovali v aplikace Škola online, kde jsme zadávali a kontrolovali úkoly dětem. 
V aplikaci Škola online jsme využili elektronickou žákovskou knížku, kde jsme 
zadávali žákům známky. Pedagogický sbor se snažil hledat podklady pro distanční 
výuku na různých vzdělávacích portálech. 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 

• Wordwall.net., skolakov.cz, liveworksheets.com.,padlet.cz 

• TOGlic.cz 
Od 18. 11. 2020 do 27. 11. 2020 prezenční výuka probíhala jen v 1. a 2. ročníku. 
Od 30. 11. 2020 jsme učili prezenčně ve všech ročnících. Od 4. 1. do 26. 2. 2021 
probíhala prezenční výuka opět jen v 1. a 2. ročníku. Od 1. 3. 2021 do 10. 4. 2021 
byly základní i mateřské školy uzavřeny. Po otevření škol od 12. 4. 2021 jsme se 
snažili žákům pomáhat jak v oblasti vzdělávací, tak v oblasti sociální. Hodnotili jsme 
formativně, abychom žáky povzbudili a namotivovali k učení a pomohli jim k návratu 
do běžného školního režimu. Sumativně jsme začali hodnotit až od května. 
K doučování žáků jsme využili Šablony III. a snažili jsme se organizovat zbytek 
školního roku v běžném režimu za dodržování přísných hygienických opatření. 
Využívali jsme dopravní hřiště, venkovní hřiště, prostředí v okolí školy. Podporovali 
jsme výchovu ke zdraví. Realizovali jsme vycházky, projekty, kurz dopravní 
výchovy, výlety. 
 
 

http://www.ctedu.cz/
http://www.datakabinet.cz/
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Projekty 

Ve školním roce 2020/21 škola dokončovala projekt Výzva 63 OP VVV – Šablony II 
pod registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009808 s názvem Vzájemné 
vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogů a žáků II. v celkové výši dotace 
1 027 329,- Kč. Od září 2021 jsme zahájili projekt operačního programu VVV Výzva 
80 s názvem Vzájemné vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogů a žáků III. 
V celkové výši 578 305,00 Kč. V rámci projektu byla zřízena funkce školní 
asistentky v mateřské škole, která aktivně pomáhala s adaptací dětí v kolektivu. 
V základní škole probíhalo ve dvou skupinách doučování, ostatní aktivity jsme 
odložili na další školní rok. 
 

Nepovinný předmět 

Ve školním roce 2020/2021 byla zařazena výuka nepovinného předmětu 
Náboženství. Vyučovalo se ve třech skupinách hodinu týdně. Výuku Náboženství 
celkem absolvovalo 30 žáků. 
 

Vzdělávání žáků se SVP 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhalo v kmenových 
třídách v rámci pedagogické intervence. Celkem jsme vzdělávali 8 žáků se SVP. 
 

Kurz Plavání 

Součástí ŠVP byl kurz plavání od 1. do 4. třídy, který jsme absolvovali pouze 
v měsíci září a říjnu do uzavření škol. 
 

Zdravý životní styl 

Zdravé stravovací návyky jsme podpořili projekty – Ovoce do škol, Mléko do škol, 
zpětnou vazbou se školní jídelnou ohledně pestrosti a složení jídelníčku. Výuku 
jsme se snažili přenést do venkovního prostředí, hlavně v rámci předmětů prvouky 
a přírodovědy. V tělesné výchově jsme chodili na vycházky nebo cvičili na hřišti. 
 

Výsledky vzdělávání 

Na pedagogických radách jsme systematicky hodnotili dosahované výsledky ve 
všech vzdělávacích oblastech a sledovali úspěšnost žáků. K tomu jsme využili testy 
Scio, zúčastnili jsme se školního a okresního kola MO a matematické soutěže 
Klokan a Cvrček.  
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Testy Scio -  5 ročník 
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S výsledky testů Scio jsme spokojeni. Žáci dosahovali nadprůměrných výsledků 
v porovnání s ostatními školami ČR, které se testování zúčastnili. 
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Testy Scio  - 3. ročník 
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Trendy dalšího vývoje školy  

• Naplňovat vizi školy s prvky činnostního učení 

• Hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci ŠVP 

• Zachování orientace vzdělávání směrem k trvale udržitelnému rozvoji  

• Efektivní využívání dotací pro zkvalitňování vzdělávacích podmínek  

• Digitalizace vzdělávacích podmínek, příprava žáků 

• Důraz na regionální společenské dění, spolupráce s rodiči 
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Oblast řízení a správy 

Spolupráce se zřizovatelem byla oboustranně bezproblémová. Aktivně jsme 
spolupracovali při společných akcích – Den dětí. 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. 
I v době uzavření školy jsme se snažili o funkční informační systém – porady online, 
osobní jednání ve škole, hospitace online, třídní schůzky online. Ke komunikaci 
s rodiči žáků nám sloužila aplikace Škola online. K výuce jsme zavedli žákovské 
účty v MS Teams. 
V době uzavření škol jsme organizovali jak výuku online, tak jsme zajistili plánované 
opravy ve škole a vzdělávali jsme se na webinářích. 
Strategický plán školy byl naplňován v souladu s rozpočtem školy a s příležitostmi v 
čerpání evropských fondů a dotačních titulů. Vzhledem k uzavírání školy během 
roku kvůli pandemii nemoci Covid-19 jsme nemohli uskutečnit všechny plánované 
akce. 
 

Mapa školy 

Ve školním roce 2020/21 autoevaluace školy prostřednictvím Mapy školy 
neproběhla. Zpětnou vazbu o činnosti školy jsme dostali od rodičů na online třídních 
schůzkách a od žáků v třídnických hodinách. 
 

Public relations  

Prezentace školy na veřejnosti hraje významnou roli při vytváření jména školy, při 
získávání žáků, budování celkového renomé i při prosazování koncepce školy. 
Velkou důležitost přikládáme webovým stránkám školy, publikování v obecním 
Zpravodaji, okresním tisku, vývěsní skříňce, v aktivní účasti na kulturním životě 
obce. 
 

Klub rodičů 

Během podzimu došlo k registraci spolku pod názvem Klub rodičů při ZŠ Chlebičov. 
Předsedkyní spolku je paní Zuzana Onderková. Klub rodičů spolupracuje při 
organizování vánočního jarmarku a maškarního karnevalu. Tyto akce se bohužel 
nemohly uskutečnit.  
 

Oblast materiálně technická 

Během školního roku 2020/21 jsme zakoupili tři počítače do počítačové učebny 
v rámci obnovy zastaralé techniky.  
Průběžně jsme nakupovali didaktické pomůcky pro větší názornost ve výuce a 
potřeby pro správní zaměstnance k zajištění bezpečného provozu školy. 
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bezdotykový stojan 1 5 506,00 Kč        5 506,00 Kč       

soubor pracovních listů pro Čj 1 3 630,00 Kč        3 630,00 Kč       

soubor pracovních listů pro Aj 1 3 350,00 Kč        3 350,00 Kč       

Sphero SPRK robotická koule 1 3 699,00 Kč        3 699,00 Kč       

OZOBOT bílý 5 3 689,00 Kč        18 445,00 Kč     

Interaktivní dataprojektor 1 39 997,76 Kč      39 997,76 Kč     

Pojezd + konzola k tabuli 1 18 343,60 Kč      18 343,60 Kč     

PC DELL Optiplex SFF 9020 3 7 170,46 Kč        21 511,38 Kč     

školní váhy 2 4 057,13 Kč        8 114,26 Kč       

Tabule triptych 1 19 759,30 Kč      19 759,30 Kč     

malá násobilka 1 4 055,00 Kč        4 055,00 Kč       

slovní druhy kartičky 1 3 573,00 Kč        3 573,00 Kč       

venkovní vitrína 1 7 561,29 Kč        7 561,29 Kč        
 
žehlička Philips 1 999,00 Kč            999,00 Kč           

Laminátor Olympia A330 plus 1 899,00 Kč            899,00 Kč           

Web kamera SWISSTEN FHD 1 1 287,44 Kč        1 287,44 Kč       

Mediální výchova - 5. roč. 1 998,00 Kč            998,00 Kč           

Tematická mapa Šikana 1 2 990,00 Kč        2 990,00 Kč       

Set-top box + konzola 2 579,00 Kč            1 158,00 Kč       

sluchátka 3 713,90 Kč            2 141,70 Kč       

Displej DELL 3 2 998,38 Kč        8 995,14 Kč       

hra Obchod 1 650,00 Kč            650,00 Kč           

hra Labyrint Junior 1 599,00 Kč            599,00 Kč           

stavebnice Seva 1 2 514,86 Kč        2 514,86 Kč       

Mega garáž + 3 auta 1 1 218,00 Kč        1 218,00 Kč        
schůdky sedmistupňové 1 829,00 Kč            829,00 Kč           

Univerzální školní váha 1 990,00 Kč            990,00 Kč           

stopy zvířat 1 690,00 Kč            690,00 Kč           

Model oka 1 1 290,00 Kč        1 290,00 Kč       

Lidská kostra 1 1 650,00 Kč        1 650,00 Kč       

Modely těles KUGELI 2 1 890,00 Kč        3 780,00 Kč       

Obrázkové sudoku 1 2 300,00 Kč        2 300,00 Kč       

Sada pro úklid 2 999,00 Kč            1 998,00 Kč       

polička čtyřdílná 1 2 600,00 Kč        2 600,00 Kč       

stroj na vázání dokumentů 1 1 190,00 Kč        1 190,00 Kč        
 
 

Název místnosti  počet  

Učebny/ herny  5 kmenových tříd / 2 herny školní 
družiny  

Odborné učebny -počítačová  1  

zahrada  MŠ 
Sportovní areál 

1  
Sportovní hala, školní 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 hračky a 
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pomůcky škola postupně obnovuje.  

Vybavení žáků učebnicemi  Škola zapůjčuje učebnice všem svým 
žákům, pracovní sešity dostávají žáci 
zdarma. Výjimku tvoří pracovní sešity 
z Aj, které rodiče žáků hradí. Žákům 
zůstává CD. 

Vybavení kabinetů 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  

MŠ - 1 multiboard, 2 notebooky 
MŠ - 2 radiopřehrávače 
ZŠ -  6 učitelských notebooků 
ZŠ -  1 skartovačka 
ZŠ -18 žákovských stanic PC + 1 
učitelská  
ZŠ -   1 server 
ZŠ -   1 interaktivní tabule Smart Board 
ZŠ -   5 interaktivních dataprojektorů 
ZŠ - 20 iPadů + 20 Ap. pencil + 1Ap. TV 
ZŠ -   1 ikufr 
ZŠ -   5 radiopřehrávačů 
ZŠ -   1 multifunkce HP Color LaserJet 
ZŠ -   1 multifunkce Sharp 
ZŠ -   1 kopírka Minolta Di-152 
ZŠ -   1 digitální fotoaparát 
ZŠ -   7  minirobotů OZOBOT 
ZŠ -   1 robotická koule Sphero 
ZŠ -   1 robotická sada Bee boot 
 

 

Školská rada 

Školská rada se sešla 7. 10. 2020 a 10. 3. 2021 online. Na svých zasedáních 
schválila výroční zprávu za rok 2020 a výroční zprávu o hospodaření školy za rok 
2020. Vzala na vědomí plán práce na školní rok 2020/21, Koncepci školy na období 
2019 – 22, zprávu o činnosti školy, zápis do první třídy a průběh projektu ESF 
Šablony II a III. a informaci o zavedení elektronické žákovské knížky. 
Tříčlenná školská rada pracovala ve školním roce 2020/2021 pod vedením 
předsedy Mgr. Hubálka v tomto složení. 
1. za zákonné zástupce – Jana Novotná 
2. za pedagogické pracovníky - Mgr. Irena Hrubá Vaňková 
3. za zřizovatele – Mgr. Manfred Hubálek 
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Část II. 

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 

 

Základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání Škola zábavou i prací č.j. 82/2016                                    

Předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program Krok za krokem na 

cestě k poznání  

 

Část III. 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Část IV. 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce, k docházce do 
mateřské školy 

 
Vzhledem k uzavření škol probíhal zápis dětí do 1. ročníku od 12. 4. 2021 do 30. 4. 
2021 online v aplikaci Dm Software prostřednictvím Školy online. Do první třídy bylo 
zapsáno 11 dětí. Třem dětem byl povolen odklad povinné školní docházky. 
Dodatečně zákonní zástupci v srpnu přihlásili k povinné školní docházce 1 dítě, 
které bylo také přijato. Od 20. 9. 2021 přestoupil do 1. třídy nový žák. 
 
   

a) Základní škola 

Kapacita 
školy 

Počet 1. 
tříd 

k 1. 9. 

Počet 
zapisovaných 

žáků 

Z toho počet 
žáků 

nepatřících 

Počet 
přijatých 

žáků 

Počet  
1. tříd 
k 1. 9. 

Zaměstnanci školy 

Počet 
fyzických 

osob 
MŠ/ZŠ 

Přepočtený 
evidenční 

počet MŠ/ZŠ 

Kvalifikovaní 
MŠ/ZŠ 

Pedagogičtí 
zaměstnanci 

4/8 4,00/5,91 4,00/5,91 

Asistent pedagoga 0/1 0/0,75 0/0,75 

Školní asistent 
projekt Šablony III. 

1/1 0,50/0 0,50/0 

Nepedagogičtí 
zaměstnanci 
z toho zaměstnanci     
výdejny stravy 

2/2 1,343/1,313 xxx 
 

3/1 0,75/0,375 xxx 
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2020 do 
spádového 

obvodu školy 

2020 

92 1 14 0 13 1 

 
b) Mateřské škola 

Kapacita 
školy 

Počet tříd 
k 1. 9. 
2020 

Počet 
zapisovaných 

dětí 

Počet 
přijatých 

dětí 

Počet tříd 
k 1. 9. 
2020 

Počet 
volných 

míst 

55 2 19 13 2 
 

0 

 

Část V. 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

a) Prospěch žáků na základní škole 

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Slovně 
hodnocen 

 
Prospěl

o 

 
Neprospělo 

1. 18 18 0 0 0 

2. 13 13 0 0 0 

3.  12 11 0 1 0 

4. 8 7 0 1 0 

5. 18 14 0 4 0 

Celkem  69 64 0 6 0 

 
 

b) Rozmístění žáků 5. tříd ZŠ 

 
Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského zákona) 

 

 
Konečný stav rozmístění 

žáků 

Mendelovo gymnázium Opava 1 

ZŠ Vrchní 2 

ZŠ Velké Hoštice 9 

ZŠ Boženy Němcové, Opava 5 

ZŠ Ilji Hurníka, Opava 1 

 
c) Počet žáků se sníženou známkou z chování 

Stupeň chování Počet žáků 
Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 0 0 

3. 0 0 
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d) Celkový počet neomluvených hodin 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

69 0 0 

 
e)   Celkový počet omluvených hodin 

Třída Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

I. 617 34,27 

II. 384 29,53 

III. 468 39,00 

IV. 595 74,37 

V. 956 50,31 

 

Část VI. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Vypracovala Mgr. Irena Hrubá Vaňková 
 
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. 
 
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. 
Ve školním roce 2020/21 jsme měli naplánováno několik preventivních akcí. 
Vzhledem k opatřením Ministerstva školství v souvislosti s epidemiologickou situaci 
se plánované akce nemohly uskutečnit. 
V rámci distanční výuky, kromě běžných vyučovacích hodin, probíhaly i třídnické 
hodiny. Učitelky si na nich s dětmi povídaly např. o současné situaci, jak se děti cítí, 
o vztazích a komunikaci v rodině. 
Aby se neviděli jen žáci z jednotlivých tříd, ale všichni žáci školy, uspořádala škola 
společné on-line setkání v rámci akce „Setkání s kouzelníky“. Někteří žáci si 
připravili kouzla, která nám všem v přímém přenosu ukázali. Akce měla velký 
úspěch. 
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. 
Po návratu dětí do škol jsme hodně času trávili mimo budovu školy. Po celou dobu 
fungovala schránka důvěry a ve třídách bylo k dispozici číslo na linku bezpečí. 
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Koordinátor prevence byl během celého školního roku k dispozici nejen dětem, ale i 
rodičům. 
Plánované akce z roku 2020/2021 přesuneme do dalšího školního roku. 
 
 
 

Činnost na úseku prevence kriminality  

a protidrogové prevence 

Počet 

akcí 

Počet 

zúčastněných 

žáků 

pedag

ogů 

Život má mnoho podob – seznámení s životem 

handicapovaných lidí 1 30 2 

Dopravní kurz v Malých Hošticích 1 27 3 

 

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. 
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, finanční a jazykovou 
gramotnost, osobnostní rozvoj, prevenci a práci s informačními technologiemi. 
Financování DVPP bylo hrazeno z účelově vázaných prostředku na vzdělávání 
přidělených krajem. 
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 jsme se zdokonalovali 
v používání aplikace Teams Microsoft 365. V době uzavření škol jsme absolvovali 
webináře. Využívali jsme nabídek vzdělávání v rámci projektů, které byly zdarma. 
 

Typ kurzu 

Počet 
zúčastněných 

pedagogů 

Internetové zdroje nejen pro prvostupňové učitele 1 

Výuka správné výslovnosti Aj na 1. stupni 1 

MŠ netradičně, alternativně, inovativně 1 

English Vocabulary – jak si poradit se slovní zásobou 1 

Líný učitel 1 

Rozpočet školy 1 

Předmět spec. ped. péče jako podpůrné opatření 1 

Jak na diagnostiku školní zralosti 1 

Spisová služba v praxi škol 1 

Metody a formy výuky MiND dětí v MŠ  2 
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Matematická pregramotnost 1 

Financování ped. intervence a její vykazování 1 

Amos soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník 3 

Základní dokumentace škol 1 

Komunikace s dětmi aneb proč to neumíme 2 

Kdo je MiND dítě a jak na něj 3 

MS Teams -  poznámkový blok 3 

Krajský workshop ICT – Revize RVP ZV 1 

Práce s daty a Informatika 1 

Jak prakticky zavést prvky Montessori do klasické MŠ 1 

Tvoříme se dřevem 2 

Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností 4 

Hodnocení podporující učení 1 

Malý badatel 1 

Co nepokazit ve výchově dětí do 7 let 2 

Zdravotník zotavovacích akcí - doškolení 1 

 
 

Část VIII. 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

a) Akce během školního roku 
září 

• Plavecký výcvik – 8. 9. zahájení 

• zahájení sběru hliníku 

• Třídní schůzky, volba člena do školské rady – 7. 9. 

• Výstava Ovoce a zeleniny – komunitní setkání s ČSZ v Chlebičově – 14. 9. 

• Pasování na čtenáře – 2. třída – 24. 9. 
 

říjen 

• Plenární schůze, třídní schůzky, Klub rodičů – 7.10. 

• Den zvířat- projektový den – 5. 10. 

• Zahájení doučování – Šablony III. 

• Příběh peněz – projektový den na podporu finanční gramotnosti žáků – 7. 10. 

• Dopravní kurz v Malých Hošticích – 9. 10. 

• Život má mnoho podob – projekt s handicapovaným člověkem 

• Drakiáda – ŠD 

• Podzimní tvoření z přírodních materiálů 
 
listopad 

• Pedagogická rada – online 

• Individuální pohovory – online 
prosinec 

• Mikulášská nadílka ve škole – 4. 12. 

• Vánoční nadílka ve ŠD – 21. 12. 

• Vánoční besídky ve třídách – 22. 12 

• Pedagogická rada – 1. 12. 
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leden 

• Pedagogická rada- 21. 1.  

• Školní kolo MO  

• Výpis z vysvědčení – 30. 1. 
únor 

• Jarní prázdniny od 8. do 14. 2. 

• Časopis Školáček – zimní číslo 

• Recitační soutěž – školní kolo – 14. 2. 

• Dětská scéna v Kravařích- 17. 2. online 
březen 

• Schůzka Školské rady online 10. 3. 

• Kouzelné odpoledne – online setkání žáků v kouzelnickém se svými kouzly – 
19.3. 

• Matematický Klokan  a Cvrček – 3. -5. třída – 19. 3. 

• Scio – 3. třída - online 
duben 

• Zápis žáků do prvního ročníku – online od 12. 4.do 30. 4. 

• Recitační soutěž – školní kolo 20. 4.  

• Den Země – úklid v obci a okolí školy, plnění úkolů v přírodě – 22. 4. 

• Pedagogická rada – 23. 4. 
květen 

• Zápis dětí do MŠ – online 

• Tonda obal - online beseda se žáky o třídění odpadu – 13. 5. 

• Okresní kolo MO – 19. 5. 

• Dopravní výchova v Malých Hošticích – 25. 5. 
Červen 

• Den dětí na hřišti - soutěže, atrakce, vystoupení klauna – 1. 6. 

• Sokolníci – zážitkový program s ukázkou výcviku dravců – 22. 6. 

• Školní výlet v ZOO Ostrava – 22. 6. 

• Ukázka vojenské techniky – 24. 6. 

• Rozloučení páté třídy na Obecním úřadě v Chlebičově - 24. 6. 

• Fotografování tříd – 10. 6. 

• Pedagogická rada – 21. 6. 

• Rozloučení s pátou třídou před školou – 30. 6. 
 

 
b) Účast na olympiádách a soutěžích 

• Recitační soutěž „ Dětská scéna“– školní kolo, okrskové kolo v Kravařích 

• Matematická olympiáda – školní kolo, okresní kolo ZŠ Otická  

• Scio – 3. třída a 5. třída 

• Matematický Klokan a Cvrček – 3. 4. a 5. třída 
 
c)  Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou 
Ve školním roce 2020/21 spolupráce s partnerskou školou neproběhla. 
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d) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu 
 

 Mimorozpočtové zdroje 
Finanční prostředky v Kč  

celkem využité 

poskytnuté 
granty 

Šablony I    641 244,00 641 244,00 

poskytnuté 
granty 

Šablony II 1 027 329,00 1 027 329,00 

 Šablony III    578 305,00 228 208,79 

    

   
e) Charitativní akce 
Zapojili jsme se do těchto veřejných charitativních sbírek.  
1. Fond Sidus – odevzdali jsme 2 210,- Kč. Výtěžek je určen na vybavení dětských 
zdravotnických zařízení a na pomoc individuálním pacientům. 
f) Sběrové akce 
Ve třídách žáci třídili papír, plasty a hliníkové obaly. Sběrová akce papíru se 
z důvodu epidemie neuskutečnila. 
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 ve školním roce 2020/21 

Zpracovala Mgr. Adriana Benšová – koordinátor EVVO. 
 
Dlouhodobým cílem EVVO na naší škole bylo i v letošním školním roce podporovat 

zájem našich žáků o přírodu a dění v jejich místě bydliště – v obci Chlebičov, kde 

žijí, a to prostřednictvím zajímavých akcí s tematikou ekologické výchovy a snaha 

zapojit všechny naše žáky do různých ekologických aktivit ve škole. 

Z epidemiologického důvodu rozhodnutím vlády ČR byly školy opakovaně 

v průběhu školního roku uzavřeny, a proto se podstatná část námi naplánovaných 

ekologických akcí buď neuskutečnila nebo jen omezeně.  

Činnosti, které byly zrealizované průběžně v tomto školním roce:  

Sběrové aktivity:  

▪ Papíráček v každé třídě - třídění papíru, 

▪ sběr hliníku, 

▪ účast školy v ekologické síti M.R.K.E.V. – odběr časopisu Bedrník,   

▪ Fond SIDUS – finanční sbírka pro nemocné děti,    

▪ 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. 
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Průřezové téma EVVO se prolíná všemi vyučovacími předměty na naší škole. Dle 

možností jsme výuku žáků doplňovali pobytem venku, vycházkami do okolí školy, 

výukovými programy s ekologickou tematikou. 

Nadále vedeme naše žáky ke zdravému životnímu stylu, k dodržování zvýšené 

hygieny rukou a k bezpečnému chování. Učíme je, aby byli šetrní k životnímu 

prostředí ve své škole i v obci. 

 

 

Měsíc Aktivita Hodnocení 

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), 

- Týden mobility a Den bez aut, dopravní výchova  
4. a 5. třída, dopravní kurz na dopravním hřišti 
v Malých Hošticích 

- plavecký výcvik pro 1. – 4. ročník. 

Všechny akce 
byly realizovány, 
plavecký výcvik 

částečně. 

Říjen - Den zvířat – projekt školy, ukázka domácích 
mazlíčků a péče o ně, 

- Den stromů - péče o stromy, mezipředmětové 
vztahy (prvouka, přírodověda, Vv a Pč), 

- Zkrášli si svoji obec – výtvarná dílka žáků 
s dětskou tematikou na výzdobu obce – všechny 
třídy (Vv), 

Všechny plánované 
akce se uskutečnily. 

Duben - Den Země – zajímáme se o čistotu a pěkné 
prostředí naší obce, akce celé školy 

Akce byla 
zrealizována. 

Květen - Ekologická online beseda TONDA OBAL – 
všechny třídy 

- Dopravní soutěž mladého cyklisty (4. a 5. ročník), 
dopravní hřiště Malé Hoštice, 

 

Tyto akce se 
uskutečnily. 

Červen - Den dětí – spolupráce s obcí. Dětské atrakce, 
vystoupení klauna, soutěže a hry pro děti. 

- Sokolníci – prožitkový přírodovědný program 
v exteriéru s ukázkou dravých ptáků - všechny 
třídy, 

- Školní výlet – ZOO Ostrava - všechny třídy, 
- úklid v prostorách školy, tříd, péče o pokojové 

květiny. 

Všechny tyto akce 
proběhly. 
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Činnost školní družiny  

Vypracovala Zuzana Slavíková, vedoucí vychovatelka. 
 
Ve školním roce 2020/21 navštěvovalo školní družinu 58 žáků prvních až pátých 
tříd, kteří byli rozděleni do dvou smíšených oddělení.  
Provoz školní družiny byl prodloužen, ranní ŠD byla od 6:30 – 7:45 hod., odpolední 
ŠD od 11.45 - 16.30 hod. 
I. oddělení     29 účastníků             vych. Eva Vinárková 
II. oddělení    29 účastníků             vych. Zuzana Slavíková  
Všechny vychovatelky jsou kvalifikované a během školního roku se i nadále 
vzdělávaly na školeních v rámci DVPP.  
 
Od září do března jsme s dětmi plnili úkoly podle ŠVP pro naší ŠD.  

Po celý rok jsme dodržovali přísná hygienická opatření nařízená vládou a tím došlo 
i k omezení veškerých volnočasových aktivit. Po seznámení účastníků se 
zájmovými kroužky, jejich pravidly a prostory nám veškeré tyto aktivity vláda 
pozastavila a trvalo to téměř celý školní rok.  

I tento rok došlo nařízením vlády k uzavření škol a školních družin, kdy od 14. října 
přešli žáci na distanční výuku, která trvala do 18. listopadu. Poté nastoupili pouze 
žáci 1. a 2. třídy a provoz družiny byl obnoven za veškerých hygienických opatření 
a dodržování homogenních skupin.  

Po vánočních svátcích se do školy vrátili opět pouze žáci 1. a 2. třídy, a to až do 1. 
března, kdy vláda ČR opět uzavřela školy. 

Brány škol se otevřely 12. dubna. Provoz družiny byl opět spuštěn pouze pro 1. a 2. 
třídu a byly dodržovány homogenní skupiny. 

 
Během roku jsme pracovali podle ročního, měsíčního a týdenního plánu. 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. Vycházky byly 
zaměřené na poznávání a pozorování přírody ve všech ročních obdobích a na 
dopravně bezpečnostní výchovu. Všechny aktivity, které proběhly v naší školní 
družině, jsou na webových stránkách školy zveřejněny krátkým článkem a 
fotografiemi. Rovněž jsme články a fotografie zasílali do Zpravodaje obce 
Chlebičov.  
Odpočinková a rekreační činnost   

• stolní a společenské hry, stavebnice, skládanky 

• společná četba na pokračování 

• individuální četba časopisů, encyklopedií, knih 

• kreslení, tvořivá práce 

• vzájemná komunikace a naslouchání  
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Esteticko-výchovná činnost          

• výroba vánočních ozdob  

• výstava soch v Opavě  - Pojď si ke mně sednout 
 

Sportovní činnost    

• sportovní a pohybové hry na školní zahradě  

• Drakiáda 

• cyklistika – dopravní hřiště 
 

Dramatická činnost     

• hry v divadélku 

• Just dance 
 
Přírodovědná činnost   

• vycházky vesnicí, poznávání stromů a rostlin 

• výrobky z přírodnin  
 

Pracovně-technické činnosti  

• vánoční ozdoby 

• výzdoba prostor školy 

• Den Země  
            

Vzdělávací činnost        

• příprava na vyučování - písemné úkoly, čtení  

• hry s čísly a písmeny  

• PC výukové programy – procvičování 

• ICT – práce s tablety 

• pracovní listy, doplňovačky, osmisměrky, křížovky 

• četba v kolektivu     
 

Činnost mateřské školy 

Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy v Chlebičově za rok 2020/2021 
vypracovala Bc.et Bc. Jana Borunská, vedoucí učitelka MŠ a je součástí přílohy č 1. 

 

Část IX. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a další 
kontroly 

 
a) Kontrola ČŠI se ve školním roce 2020/21 neuskutečnila, proběhlo pouze 

telefonické dotazování k zajištění distanční výuky během uzavření škol. 
 
b) Byla provedena pravidelná veřejnosprávní kontrola za rok 2020 na základě 

pověření kontrolního orgánu obce Chlebičov. 
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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. 
2020.  
Kontrolou nebylo zjištěno, že by PO postupovala při prováděn operací v rozporu se 
zákonem, a že by realizované nákupy prováděla neúčelně, nehospodárně a 
neefektivně. 
Nebyly zjištěny nedostatky v zajištění průkaznosti a úplnosti účetnictví. 
Nebyly zjištěny nedostatky v dodržování pravidel transparentnosti. 
Doporučení: 
PO provede opravu účtování pořízeného dataprojektoru. 
 
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) Proběhla kontrola KHS v základní i v mateřské škole k zajištění hygienických 
pravidel pro bezpečný chod školy v rámci epidemiologické situace – 4. 5. 2021. 
 
Závěr: 
Kontrola neshledala žádné nedostatky. Všechny hygienické předpisy byly řádně 
dodržovány a plněny. 
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Část X. 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020 

 

 
 
b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 

Plnění finančního plánu v roce 2020 

 
 

Náklady   

Hlavní činnost 

Plán 2020 
ZŠ a MŠ 

Skutečnost  
ZŠ 

Skutečnost 
MŠ 

celkem 
ZŠ+MŠ 

 Náklady     31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 

501 Spotřeba materiálu   250 000,00 246 544,43 60 511,71 307 056,14 

v tom - potraviny         
           - ostatní spotřební 
materiál  

  32 997,20 9 426,00 42 423,20 

           - knihy, učební 
pomůcky,mat.pro výuku  

  75 589,22 6 216,00 81 805,22 

          - DDHM 501-3000   32 498,64 30 817,50 63 316,14 
           - kancelářské potřeby   51 735,31 1 520,19 53 255,50 
           - čistící prostředky   53 724,06 12 532,02 66 256,08 

502 Spotřeba energie  500 000,00 191 064,26 110 974,94 302 039,20 

v tom - spotřeba vody          4 449,82 10 151,29 14 601,11 
           - spotřeba plynu   135 910,54 67 334,00 203 244,54 
           - spotřeba el. energie   50 703,90 33 489,65 84 193,55 
           - pohonné hmoty a 
maziva 
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511 Opravy a udržování 40 000,00 1 936,00   1 936,00 

512 Cestovné         

513 Náklady na reprezentaci         

518 Ostatní služby        450 000,00 362 992,71 73 302,38 436 295,09 

v tom- služby poštovní   1 253,00   1 253,00 
           - služby telekom. a 
radiokom. 

  27 022,42   27 022,42 

           - výroba razítka         
           - věcná režie stravování   58 971,62 57 814,38 116 786,00 
           - e stranky   22 284,00   22 284,00 
           - dovoz obědů   42 314,00 5 490,00 47 804,00 
           - programové vybavení 
+upgrade 

  35 861,01   35 861,01 

           - provozní náklady 
plavání 

  24 502,50   24 502,50 

           - revize          
           - razítka,tisk   585,00     
           - systém servis   17 151,75   17 151,75 
           - bankovní poplatky   8 098,00   8 098,00 
           - instalace   8 665,54   8 665,54 
           -obnova certifikátu   396,00   396,00 
           - zhotovení klíčů   70,00   70,00 
           - ostraha objektů   7 578,00 9 998,00   
           - webinář,Mrkev, 
pohoštění 

  621,13     

           - preventivní program, 
vyhodnocení testů 

  1 440,00   1 440,00 

           - čištění koberců   4 348,74     
           - jízdné dětí na 
soutěže+ startovné 

  1 730,00   1 730,00 

           - nákup služ.-
person.,mzdy,účto 

  100 100,00   100 100,00 

521  Mzdové náklady (platy, 
OPPP) 

100 000,00 100 468,80   100 468,80 

v tom  - platy zaměstnanců 73 640,00 73 640,00   73 640,00 
           - platy, OPPP (zam.-
zahrady, hřiště) 

        

524 Zákonné soc. pojištění 
(zdrav., soc.) 

24 890,00 24 890,00   24 890,00 

525 Ostatní sociální 
pojištění 

  466,00   466,00 

527 Zák. soc. náklady  1 470,00 1 472,80 600,00 2 072,80 

527 OOPP   10 254,30 1 080,00 11 334,30 

527 Školení a vzdělávání   8 880,00 890,00 9 770,00 

549 Pojištění majetku 10 000,00 17 204,00   17 204,00 

542 Jiné pokuty a penále         

551 Odpisy dlouhodobého 
majetku 

        

558 DDHM 3001-40000 250 000,00 237 579,12 70 207,97 307 787,09 
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569 Ostatní finanční náklady         

v tom -          
           - pojištění (úrazové)         
           - ostatní         

Ostatní nejmenované 
položky 

        

v tom:          

          

Náklady celkem 
1 600 

000,00 
1 176 923,62 317 567,00 1 494 490,62 

 
 

 

 
  

 Výnosy  
Hlavní činnost 

Plán 2020   Skutečnost  

Výnosy      31.12.2020 

Příjmy ze školného       

Příjmy ze stravného       

Úroky 1 000,00   1 140,70 

Použití rezervního fondu do 
výnosů 100 000,00     

Použití investičního fondu do 
výnosů       

Použití fondu odměn do výnosů 50 000,00     

Ostatní příjmy z vlastní činnosti       

v tom -        
                  
Jiné ostatní výnosy-     15 627,30 
        

        

        

        

        

Provozní příspěvek  obec 1 600 000,00   1 600 000,00 

Ostatní příjmy od obce       

v tom:        
dofinancování MP 100 000,00   100 000,00 
        

        

Výnosy celkem 1 751 000,00   1 616 768,00 

    
Hospodářský výsledek :   
zisk ve výši   122 277,38Kč   
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v roce 2020:    
čerpání dotace EU: šablony II   179 023,98 Kč   
šablony III 119 401,52 Kč   

 

 

Hospodářský výsledek za rok 2020 
 

Příjmy:  

Provozní účet ZŠ a MŠ: 1 500 000,00 

Dofinancování mzdových prostředků: 100 000,00 

Ostatní:  

• bezplatně poskytnuté respirátory 15 627,30 

Úroky: 1 140,70 

Celkem: 1 616 768,00 

  

Výdaje: 1 494 490,62 

  

Zisk: 122 277,38 

  

Stav fondů:  

Fond FKSP: 142 384,01 

Fond odměn: 180 030,16 

Fond rezervní: 130 248,45 

 
 
 
Zisk byl rozdělen takto:     
80% …………………………97 821,60 Kč do fondu odměn, 
20% ....................................24 455,78 Kč do rezervního fondu. 
 
 
Čerpání peněžních fondů v roce 2020 
 

stav k 1.1. stav k 31.12.

2020 plán skutečnost plán skutečnost 2020

základní příděl 149 360,86

stravování 23 372,00

rekreace 77 550,00

kultura,sport 14 417,00

příspěvek na PP 30 600,00

věcný dar 2 000,00

masáže,diopt.brýle,vitamíny 75 417,00

Celkem 0,00 149 360,86 0,00 223 356,00

stav k 1.1. stav k 31.12.

2020 plán skutečnost plán skutečnost 2020

Převod ze zlepš. výsledku hosp. 4 364,31

Peněžní dary

další rozvoj činnosti

Celkem 0,00 4 364,31 0,00 0,00

stav k 1.1. stav k 31.12.

2020 plán skutečnost plán skutečnost 2020

Převod ze zlepš. výsledku hosp.

Ostatní

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

FKSP
tvorba čerpání 

FOND REZERVNÍ
tvorba čerpání 

125 884,14 130 248,45

180 030,16180 030,16

216 379,15 142 384,01

FOND ODMĚN
tvorba čerpání 
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c) Péče o svěřený majetek, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele 

 

 Částka celkem v Kč 

Drobné opravy 
 

15 598,98 

Investiční akce ze zdrojů zřizovatele 
 

0 

Investiční akce z vlastních zdrojů 0 

 

Část XI. 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Projekt Ovoce do škol  
Cílem projektu "Ovoce a zelenina do škol" je zvýšit oblibu produktů z ovoce a 
zeleniny a přispět k vytvoření zdravých stravovacích návyků ve výživě dětí. Škola 
se na změnu stravovacích návyků žáků zaměřuje jak ve výuce přírodovědných 
předmětů, tak při realizaci doprovodných opatření projektu "Ovoce a zelenina do 
škol".  
 
Projekt Mléko do škol  
Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a 
mléčných výrobků. Na školní rok 2020/21 se navýšily finanční prostředky na částku 
339,60 Kč/rok/žák. 
Všichni žáci dostávali neochucené mléko zdarma a ochucené mléko dle zájmu za 
sníženou cenu. 
 

 

Název programu Způsob zapojení 
Počet zúčastněných 

žáků  pedagogů 
ostatních 

zam. 

Ovoce a zelenina do škol celoročně 70 5 1 

Mléko do škol celoročně 70 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 
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vzdělávací agenturou INFRA s.r.o. Škola sama není poskytovatelem služeb v rámci 
celoživotního učení. 

Část XIII. 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 

 

 
 

Název projektu 
Finanční prostředky v Kč  

celkem využité 

státní fondy  xxx xxx 

programy EU Šablony I 641 244,- 641 244,- 

 Šablony II 1 027 329,- 1 027 329,- 

 Šablony III    578 305,- 228, 208,79 

projekty KÚ MSK  xxx xxx 

projekty MŠMT  xxx xxx 

jiné projekty Ovoce a zelenina do škol 
Mléko do škol 

xxx xxx 

 

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....)  

Obsahová náplň a cíle vzdělávacího proc  
esu 

Počet 
zúčastněný

ch žáků 
(dětí) 

MAS Hlučínsko západ Ekologické programy – ENV, MV, VDO 
Projektové dny – věda a technika, 
finanční gramotnost – MV, VDO, OSV 

69 
 

ČSZ Chlebičov 
 

Výstavka ovoce a zeleniny - EVVO 
 

69 
 

TS Plavecká škola Opava 
 

Výuka plavání  - VDO 51 

 
 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 byla projednána na 
pedagogické radě dne 26. 8. 2021 a schválena Školskou radou dne 5. 10. 2021. 
 
 

……………………………….                       ……………………………….. 
Mgr. Manfred Hubálek                                                         Mgr. Milena Široká 
předseda Školské rady                                                          ředitelka školy 



 

 

 

31 

 


