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Podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání, § 10, předkládá ředitel Základní školy a Mateřské školy Opava-Vávrovice
příspěvková organizace Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2015/2016.

Základní škola má v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas subjektů se zveřejněním jmen a
fotografií ve výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2015/2016.
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Část I.

Základní údaje o škole

Adresa školy:

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice –
příspěvková organizace
Chmelová 2, 747 73 Opava-Vávrovice

IČ školy:

70999341

Telefonní kontakt:

553 793 056

Adresa pro dálkový přístup:

ID datové schránky: ngmmf6j

Webové stránky školy:

www.zsvavrovice.cz

Zřizovatel školy:

Statutární město Opava

Ředitel školy:

Mgr. Pavel Gregor

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

xxx

Výchovný poradce:

xxx

Školní speciální pedagog:

xxx

Školní psycholog:

xxx

Vedoucí učitelka mateřské školy:

Miroslava Satková

Vychovatelka školní družiny:
Složení školské rady:

Věra Kwieková
Miroslav Kořistka - předseda
Lukáš Schölzig
Miroslava Satková

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace je malotřídní základní školou
s kontinuálním předškolním vzděláváním. Pilířem jsou
vlastní vzdělávací programy. Škola se zaměřuje na
výchovu a vzdělávání směrem k trvale
udržitelnému rozvoji. V tomto směru je
trojnásobným nositelem mezinárodního titulu
Ekoškola a držitelem certifikátu Škola udržitelného
rozvoje 1. stupně. Zahrnuje části:
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Výdejna stravy MŠ
Výdejna stravy ZŠ

Název školy:

xxx
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Hlavní úkoly ve školním roce a jejich plnění
Škola byla ve školním roce 2015/2016 organizována jako trojtřídní s pěti ročníky a jedním
oddělením školní družiny, jedním oddělením mateřské školy (pracuje podle vlastního
vzdělávacího programu) a výdejnou stravy pro MŠ a ZŠ.
1. Dokončení úkolů a cílů Strategického plánu rozvoje školy 2013-2016
Strategický plán 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 a splnit úkoly nad původní plán.
2. Zvyšování kvality výuky – Výzva 56
Ve školním roce 2015/16 využívala škola schválené prostředky dotačního programu na
podporu rozvoje čtenářské a jazykové gramotnosti. 10 žáků školy se účastnilo pětidenního
zahraničního jazykového pobytu v Londýně (říjen 2015). Výuka čtenářských dovedností byla
podpořena zavedením pravidelných čtenářských dílen a nákupem knih do školní knihovny,
která byla nově zřízena v prostorách školního infocentra. Veškeré finanční prostředky na tento
projekt vyčerpány v souladu s projektem. Škola vstoupila do spolupráce s osvědčeným
smluvním administrátorem projektu.
3. Naplňování vzdělávacího programu Ekoškola
Program se řídil vedle plánu EVVO samostatným plánem činnosti školního Ekotýmu.
V dalším roce programu Ekoškola se činnost ekotýmu zaměřila na větší samostatnost a
odpovědnost žáků za plnění jednotlivých úkolů. Pokud jde o nápady, projevovali se žáci
aktivně a nápaditě. Nedostatky se objevovaly ve vytrvalosti a zodpovědnosti za plnění
vytyčených úkolů. Za pozitivní výsledek lze označit iniciativu v charitativní oblasti, kdy
v rámci Mezinárodního roku luštěnin při oslavách opavského Dne Země byl ekotým
iniciátorem úspěšné městské potravinové sbírky.
Podařilo se také zorganizovat oslavy 10. výročí od zprovoznění nové školní zahrady. Ty se
uskutečnily ve dvou fázích. První část tvořila výstava Příběh zahrady ve výstavních
prostorách opavské ZUŠ, druhá část pak proběhla jako celodenní Zahradní slavnost se
zábavným programem pro návštěvníky.
4. Rozvoj školních a lidových tradic
Cílem pro tento rok v oblasti rozvoje školních a lidových tradic byla organizace další
z pětiletých cyklů výstav oživujících oslavy Vánoc. Pod názvem Zimní pohádka se uskutečnil
projekt, zahrnující tvořivé aktivity napříč generacemi, spolupráci se spolky a vedením obce a
vlastní veřejnou interaktivní prezentací celého projektu. Projekt se setkal s pozitivním přijetím
veřejnosti.
5. Zkvalitňování vzdělávacích podmínek
Infocentrum nebylo rozšířeno na plánovaný počet 8 žákovských PC vzhledem k doporučení
správce sítě pořídit školní server. Jeho pořizovací hodnota si vyžádá mimořádné rozpočtové
opatření a posunutí termínu o 1 školní rok.
Svou aktivní práci zahájil školní metodik prevence (dosaženo kvalifikovaným studiem
specializovaných činností, ohodnocení specializačním příplatkem). Činnost se odvíjela dle
schváleného plánu práce a zaměřila se na integraci žáků se vzdělávacími obtížemi a prevenci
patologických jevů.
Úspěšně byla realizována rekonstrukce školní garáže, čímž bylo dosaženo zefektivnění
úložných prostor a zřízení učebny školních dílen. Původně plánovaná cena rekonstrukce byla
navýšena o 300 tis. Kč, 46% z navýšení činila DPH. Rekonstrukce byla hrazena
z investičního fondu školy ve dvou splátkách – prosinec 2015 a květen 2016.
V tomto školním roce proběhla externí evaluace školy společností scio.cz v projektu Mapa
školy 2016 (výsledky jsou podkladem pro Strategický plán rozvoje školy 2016-2019)
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Rozbor jednotlivých oblastí
3.1. Oblast ekonomická a materiální
- ke zkvalitňování vzdělávacích podmínek škola využila zdrojů z projektu EU Výzva 56 (viz
Plnění plánu práce školy, odst. 2),
- uskutečnila se plánovaná rekonstrukce školní garáže na projekt Domeček – dílna a sklady,
rekonstrukcí prošla také zahradní studna,
- pořízeno bylo nové administrativní centrum v MŠ (počítač, pracovní stůl, nábytek
s úložnými prostorami, 2 knihovny),
- bylo provedeno obložení namáhaných částí stěn v šatně ZŠ,
- v jídelně ZŠ byl pořízen samoobslužný výdejní pult,
- probíhaly přípravy pro změnu připojení školy k internetu (společnost B net-montáž antény
pro bezdrátový příjem na střeše školy),
- na školní zahradě byla provedena revitalizace travnatých ploch v prostoru sportovní arény,
byl pořízen druhý kompostér,
V průběhu prázdnin se uskutečnilo:
- byly vymalovány chodby ZŠ, školní družiny, infocentra, šatny a jídelny ZŠ,
- školní družina byla vybavena novým nábytkem
- školní infocentrum bylo vybaveno novými stoly s ohledem na budoucí rozšíření kapacity
žákovských PC stanovišť
- původní nábytek ze ŠD byl instalován na novém místě, kde poslouží jako úložné prostory
- proběhl generální úklid
3.2. Oblast personální a organizační
- probíhalo DVPP k němuž byly využívány prostředky OON
- byla zavedena funkce školního metodika primární prevence, byl zpracován plán MPP pro
školní rok, ohodnocení práce metodika specializačním příplatkem
- ve II. třídě byla pro integrovaného žáka zřízena pozice asistenta pedagoga
- v oblasti zájmové činnosti škola využívala pro vedení zájmového kroužku dovedné ruce
spolupráci s rodiči
- v I. pololetí v projektu Výzva 56 škola využívala služeb smluvního administrátora projektu
3.3. Oblast vzdělávací
- v průběhu roku byly doplňovány a upravovány vzdělávací tematické plány
- byla dokončena realizace projektu Výzva 56 (viz hlavní úkoly, odst. 2)
- byly využívány nově pořízené knihy z projektu Výzva 56 pro rozvoj čtenářské gramotnosti
žáků při realizaci čtenářských dílen
- škola sedmým rokem úspěšně naplňovala vzdělávací program Ekoškola
- v oblasti EVVO byla zaměřena na aktivní činnosti, prezentaci a vzdělávání žáků
- škola organizovala pobyt žáků v přírodě (Vranov nad Dyjí)
- škola se zapojila do řady tvořivostních, vědomostních i dovednostních soutěží
- žáci 5. ročníku se zapojili do testování v projektu Stonožka společnosti scio.cz,
organizované zřizovatelem školy
- škola spolupracovala na žádosti o grant na realizaci II. ročníku projektu Envicup 2016
zaměřeného na spolupráci škol v městských částech v oblasti EVVO, pořadatelská škola ZŠ a
MŠ Opava-Komárov se žádostí uspěla, projekt byl zahájen 1. června 2016
- účast v soutěži Ikea „Spolu s vámi“ o zdařilou proměnu školního prostředí, projekt
Domeček, bez ocenění
- účast v soutěži Energy Globe Awards – kategorie Mládež, projekt Zelené ostrovy, bez
ocenění
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3. 4. Oblast řídící a kontrolní
- ve spolupráci s projektovým manažerem se dařilo koordinovat projekt Výzva 56, podpora
rozvoje čtenářské a jazykové gramotnosti a úspěšně jej ukončit zpracováním a odeslání
závěrečné zprávy k 31. 12. 2015
- 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 školy,
- byl proveden monitoring pro přípravu Strategického plánu rozvoje školy pro období 20162019 ve spolupráci se společností scio.cz – Mapa školy 2016
- škola se začlenila do přípravy čerpání zdrojů EU v období 2016-2019 v projektu MAP
- výrazná pozornost byla věnována školnímu p.r.
Trendy dalšího vývoje školy
- zachování orientace vzdělávání směrem k trvale udržitelnému rozvoji,
- modernizace školního ICT vybavení – rozšíření žákovských stanovišť ve školním
infocentru na celkových 10, zřízení školního serveru
- realizace projektu svz.části školní zahrady jako herního centra pro děti MŠ

Část II.

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje
(v souladu se zápisem ve školském rejstříku)
Školní vzdělávací program Spolu za
poznáním
Obor vzdělávání -79-01-C/01
Školní vzdělávací program Tvořivá mateřská
škola

Základní vzdělávání
Předškolní vzdělávání

Část III.

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Zaměstnanci školy

Počet
fyzických
osob

Z toho
kvalifikovaní

Přepočtený
evidenční
počet

Pedagogičtí zaměstnanci

5 ZŠ + 2 MŠ

5 ZŠ + 2 MŠ

4,51 ZŠ/ 2 MŠ

Nepedagogičtí zaměstnanci

1 ZŠ + 1 MŠ

xxx

0,88 ZŠ /0,75MŠ

z toho zaměstnanci výdejny stravy
Asistent pedagoga

1 ZŠ + 1 MŠ

xxx

0,31 ZŠ/0,31 MŠ

1 ZŠ

1

0,50
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Část IV.
Údaje o zápisu k povinné školní docházce,
k docházce do mateřské školy
a) Základní škola
Kapacita
Počet 1. tříd
školy
k 1. 9. 2014
75

1

Počet
zapsaných
žáků
16

Z toho počet žáků
nepatřících do
spádového obvodu
školy

Počet
přijatých
žáků

Počet
1. tříd
k 1. 9. 2015

12

1

0

4 odklady školní docházky
b) Mateřská škola
Kapacita
Počet tříd
školy
k 1. 9. 2014
25

1

Počet
zapsaných
dětí
15

Počet
přijatých
dětí
10

Počet tříd
k 1. 9. 2015

Počet
volných míst

1

0

Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
a) Prospěch žáků na základní škole
Počet
Prospělo
Ročník
žáků
s vyznamenáním
Prospělo
1
1.
12
11
2.
10
9
1
3.
10
10
0
4.
7
4
3
5.
7
5
2
Celkem za 1 st.
46
39
7

Neprospělo
0
0
0
0
0
0

- Přestup žáků
6 žáků Základní škola Otická, Opava
3 žáci Základní škola Vrchní, Opava
1 žáci Základní škola Mařádkova, Opava
1 žák Základní škola T.G.Masaryka, Opava
1 žákyně ze ZŠ Hradec nad Moravicí (od II. pololetí)
c) Počet žáků se sníženou známkou z chování
Počet žáků
0
0

Procento
z celkového počtu žáků
0
0

Celkem hodin
0

Průměr na 1 žáka
0

Stupeň chování
2.
3.
d) Celkový počet neomluvených hodin
Počet žáků
42
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Část VI.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Činnost na úseku prevence kriminality
a protidrogové prevence
Multikultura – zahraniční akce
Pobytové semináře pedagogů
Adaptační pobyty žáků
Akce v rámci volného času

Počet
akcí
2
1
1
11

Počet zúčastněných
žáků
pedagogů
56
5
0
2
35
5
500
5

Část VII.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Typ kurzu

EVVO
Vzdělávání metodiků (EVVO, MPP)
Klíčové dovednosti učitele
Vzdělávací lídr, ředitel školy (MAS-čerpání evr.dotací)
Modernizace vzdělávání, čtenářské dílny
Zdravotník zotavovacích akcí
.
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Počet zúčastněných
pedagogů
1
3
2
1
2
1

Část VIII.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
a) Akce organizované školou
b) Účast na dalších akcích
září
1. 9.
Zahradní slavnost zahájení školního roku
4. – 6. 9.
Akce festivalu Bezručova Opava – „Ve světle pravdy“ – výtvarný happening
výtvarné Skupiny X na školní zahradě
8. 9.
Úvodní setkání zaměstnanců školy s rodiči – plán roku, schůzka s třídními
učiteli
14. 9.
4. ročník – dopravní výchova na hřišti v Malých Hošticích
15. 9.
III. třída – Výprava za pramenem Opavy
15. 9.
Účast na městské akci Vítání prvňáčků
14. – 18. 9.
Podzimní sběr papíru
24. 9.
Informativní schůzka pro rodiče účastníků zájezdu do Londýna
říjen
4. – 10. 10.
5. 10.
23. 10.
27. 10.
29. a 30. 10.

listopad
7. 11.
10. 11.
10. 11.
20. – 22. 11.
24. 11.
24. 11.
25. 11.
prosinec
4. 12.
10. 12.
18. 12.
20. 12.
22. 12.
23. 12.
23. 12.

leden
3. 1.

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt žáků ve Velké Británii – Londýn
Slezské divadlo Opava – muzikál Mrazík
Dopravní výchova – 3. ročník
Poznávací exkurze – II. třída – Opava
podzimní prázdniny
Příprava na výstavu Jak probudit Vánoce IV. – Zimní pohádka
Realizace čtenářských dílen z projektu EU OP VK
Světový den Ekoškol
Individuální třídní schůzky od 14-18 hodin
Zahájení rekonstrukce garáže – projekt Domeček
Výstava s jarmarkem Jak probudit Vánoce – ZIMNÍ POHÁDKA
2. Pedagogická rada
Zahájení lekcí plaveckého výcviku
Slavnost slabikáře v 1. ročníku za účasti předškoláků MŠ
Realizace čtenářských dílen z projektu EU OP VK
Mikulášská nadílka, natáčení TV Polar na výstavě Zimní pohádka
Ukončení rekonstrukce garáže – projekt Domeček
družební zájezd do Polska, Ratiboř, vánoční setkání
Koledování pod školním Vánočním stromem
Školní vánoční besídka
Vánoční prázdniny do 3. 1. 2016
Reportáž o výstavě Zimní pohádka, TV Polar
Pokračování lekcí plaveckého výcviku
Ukončení projektu „Výzva 56“ EU OP VK
Ukončení vánočních prázdnin
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4. 1.
12. 1.
14. 1.
15. a 16. 1.
20. 1.
21. 1.
25. 1.
28. 1.
28. 1.
29. 1.

První školní den v roce 2016
Individuální třídní schůzky
Policejní pohádky, 1., 2., a 3. ročník a Nebezpečné situace, MPP
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
Plavecká soutěž školních družin
Kolaudace Domečku
Účast koordinátora EVVO na krajské konferenci v Ostravě
3. pedagogická rada
Školní kolo recitační soutěže – O poetu školy
Pololetní slavnost Vysvědčení
Pokračování lekcí plaveckého výcviku
Pololetní prázdniny

únor
4. 2.
12. 2.
15. – 21. 2.
25. 2.
26. 2.

Školní turnaj v ping-pongu, Sokolovna
Preventivní program – Člověk a jeho zdraví – dentální hygiena
Jarní prázdniny
Turnaj ŠD v badmintonu – účast 6 reprezentantů školy
III. třída, vlastivěda na výstavě Magičtí Lucemburkové, Dům umění Opava
Pokračování lekcí plaveckého výcviku
Účast v soutěži Ikea „Spolu s vámi“ o zdařilou proměnu školního prostředí, projekt Domeček,
bez ocenění
březen
4. 3.
Karneval a noc ve škole
15. 3.
Závěrečná lekce plaveckého výcviku
od 21. 3. změna rozvrhu hodin.
24. – 25. 3.
Velikonoční prázdniny
29. 3.
Tradiční společné třídní schůzky
Jarní práce na zahradě, výsadba Babiččina zahrádka
duben
1. 4.
4. – 8. 4.
Od 12. 4.

Oslava dne učitelů – zaměstnanci školy
Jarní sběr papíru - 4620 kg
Výstava PŘÍBĚH ZAHRADY u příležitosti 10. výroční školní zahrady,
výstavní prostory Základní umělecké školy Opava, Solná 8, vernisáž
17. 4.
Opavský Den Země, účast na tradičních městských oslavách, potr. sbírka
21. 4.
Reportáž TV Polar – 10 let zahrady
26. 4.
Individuální třídní schůzky – žák – rodič – učitel
28. 4.
Hudební pořad pro ZŠ, Stařenka Morava vypráví
Výsadba – Babiččina zahrádka
Přihláška do soutěže Energy Globe Awards – kategorie Mládež, projekt Zelené ostrovy
květen

5. 5.
3. a 4. 5.
9. – 13. 5.
20. 5.
26. 5.

Den pro mou mámu
Zápis dětí do mateřské školy
Škola v přírodě – Vranov nad Dyjí
III. třída – Národní památník 2. světové války v Hrabyni, poznávací výprava
Jízda zručnosti
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Červen
II. ročník Envicupu – 1. část – tvorba dopisů, kresba obrázků – téma Když se řekne
papír
1. 6.
Reportáž k výročí zahrady na TV Polar
6. 6.
4. ročník, dopravní výchova, dopravní hřiště Malé Hoštice
8. 6.
Tonda obal, program o třídění odpadů
11. 6.
Výroční zahradní slavnost (10 let zahrady)
14. 6.
Hello Games 2016, účast reprezentačního družstva školy na dovednostní a
vědomostní soutěži (Dolní oblast Vítkovice Ostrava), 13.místo (25 školních
družstev)
23. 6.
Sportovní den školy
23. 6.
Závěrečná klasifikační pedagogická rada
29. 6.
Zahradní slavnost Vysvědčení, amfiteátr školní zahrady, 17 hodin
Od 30. 6.
Hlavní prázdniny ZŠ-malování, MŠ poslední den provozu
Akce v průběhu celého roku:
- EVVO
- Raníčky
- Návštěvní pondělky
- MPP – Rytíř školy 2016 – Veronika Konečná
- Skokan roku – Daniel Schreier (5. ročník)
Činnost školní družiny
Všestranná a pestrá činnost školní družiny probíhala ve společném prostoru s 1. ročníkem,
který je v odpoledních hodinách plně k dispozici dětem školní družiny. Děti zde
v různorodých skupinkách nacházely příjemné zázemí pro svoji práci i hru. Program
zahrnoval tradiční aktivity, které rozvíjel a zařazoval nové. Pro sportovní činnosti byla
využívána školní chodba, uzpůsobená pro sportovní aktivity. Za příznivého počasí byla hojně
a aktivně využívána multifunkční školní zahrada.
Práce ŠD se řídila celoročním plánem školní družiny. Ve školní družině bylo zapsáno 30 dětí.
Provoz školní družiny byl od 11.50 do 16.30 hodin.
Odpočinková a rekreační činnost
- klidný odpočinek
- stolní a společenské hry, stavebnice, skládanky
- společná četba (přečteno 16 knih)
- individuální četba časopisů, encyklopedií, knih
- kreslení, tvořivá práce
- vzájemná komunikace a naslouchání
Esteticko-výchovná činnost
- Zimní pohádka – výrobky a dekorace k instalaci výstavy
- andílci do školního krámku
- Slezské muzeum – Slezská tvorba – Namaluj si svoji baňku
- vánoční koledování u Vánočního stromu ve Vávrovicích
- karneval a noc ve škole – s programem Karneval veverky Terky a myšky Klárky
- výtvarné práce do soutěže ŠD na téma Věda a technika očima dětí – mozaika Stará
lokomotiva
- nácvik vystoupení do programu k Svátku matek
Sportovní činnost
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- sportovní a pohybové hry na školní zahradě a školním dvoře
- Městské sady – lanová a lezecká hřiště
- Soutěž školních družin v plavání - účast 6 dětí
- Turnaj školních družin v badmintonu-účast 6 dětí, zisk 3. místa
- Škola v přírodě Vranov nad Dyjí – turistika, poznávání památek
- využití školní chodby ke hrám za nepříznivého počasí
- stolní hokej, fotbálek, kuleční
Prázdninová družina pro přihlášené děti – týden výletů do okolí:
- 1.den: - Slavkovský les s naučnou stezkou
- 2.den: - Zámek Raduň s prohlídkou zámku, stodoly, Oranžerie a zámeckého parku
- 3.den: - Vojenský lesík, Stříbrné jezero, koupaliště-minigolf, lanové centrum
v Městských sadech, opékání na školní zahradě
- 4. den: - Otice – dostihová stáj, projížďka na koních, krmení zvířat, Otická sopka,
filmové představení v multikině Cinestar Opava – Strašidla nebo Tajný život mazlíčků
(podle výběru dětí)
- 5.den: - Opava – Slezské zemské muzeum v Opavě, prohlídka expozice a aktuální
výstavy o mláďatech, výstup na věž opavské Hlásky v doprovodu opavského radního
Adama Kwieka
- Počet účastníků 13.
Dramatická činnost
- příprava programu na Vánoční koledování
- Vánoční besídka
- nácvik programu k Svátku matek
- vystoupení a slavnostní program pro maminky v sále v Držkovicích
- scénky a drobná vystoupení v družině
- karnevalový program – program pro děti Veverka Terka a myška Klárka
- zahradní slavnost vysvědčení
Přírodovědná činnost
- sběr podzimních plodů a přírodnin a výrobky z nich
- Vycházka na Bobří stezku
- vycházky kolem řeky, poznávání stromů a rostlin
- Škola v přírodě Vranov nad Dyjí – poznávání okolí
- Den mláďat na Školním statku
- 10. výročí školní zahrady - oslava
Pracovně-technické činnosti
- listy a plody podzimu, práce s přírodninami a výrobky z nich
- výrobky, dekorace a rekvizity pro vánoční výstavu Zimní pohádka
- haloweenské výrobky – dýně, duchové, netopýři, strašidla, lampičky, svícny
- výrobky z recyklovatelných materiálů
- dárky pro děti k zápisu do 1. třídy
- výroba karnevalových masek a škrabošky, výzdoba místnosti
- výrobky z recyklovatelných materiálů – jarní tématika a Velikonoce
- výroba rekvizit a pomůcek pro vystoupení k Svátku maminek
Vzdělávací činnosti
- příprava na vyučování - písemné úkoly, čtení
- hry s čísly a písmeny
- četba v kolektivu
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-

hry na počítačích, práce na internetu

Veřejně prospěšné aktivity a soutěže
- podzimní a jarní sběr papíru – nasbíráno přibližně 8.000 kg starého papíru
- sběr a třídění odpadů
Činnost mateřské školy
Školní rok 2015/2016 jsme zahájili 1. září společně se školáky „Zahradní slavností“, kde
jsme přivítali 11 nových dětí. K docházce do MŠ v měsíci září nastoupilo 25 dětí, čímž byla
kapacita mateřské školy zcela naplněna. Průměrná docházka dětí v tomto školním roce činila
81,6 %. Zákonní zástupci 3 dětí požádali o odklad školní docházky, z nichž 1 dítě se
vzdělávalo pro těžkou vadu řeči v individuální pedagogické péči dle IVP pro integrované dítě.
Vzdělávání dětí probíhalo dle ŠVP „Tvořivá mateřská škola, které vychází z cílů
a pěti vzdělávacích oblastí RVP PV. Hlavním cílem byl všestranný rozvoj dítěte a jeho
schopnost učení, osvojování si základů hodnot a zejména získávání osobní samostatnosti a
schopnosti samostatně se projevovat.
Celoročním tematickým blokem “Putování rokem, s kamarády krokem“, zpracovaným do
jednotlivých témat a podtémat jsou děti seznamovány v ročních obdobích s prostředím kolem
sebe, nejbližším okolím, kamarády, lidmi a jejich činnostmi, přírodou živou i neživou a péčí o
ni či tradicemi náležícími k místu. Vedeny jsou ke zdravému životnímu stylu.
,Zařazovány byly také kooperativní hry a činnosti, kdy jsme prohlubovaly spolupráci dětí
různého věkového složení. Plně k tomu byla využívána centra aktivit, pohybové hry a
aktivity, různé didaktické pomůcky či různorodý tvořivý materiál. Vzhledem ke složení třídy
– nejpočetnější skupinou jsou předškoláci - děti před nástupem do ZŠ, jsou činnosti
směřovány k rozvoji a upevňování dovedností potřebných k nástupu do ZŠ.
Mladší děti se vhodnou adaptací učily odloučit na určitou dobu od svých blízkých, zapojit do
hry ve třídě samostatně či s kamarády, seznamovaly se se základními dovednostmi a návyky,
upevňovaly sebeobsluhu či pracovní návyky, ale také rozhodovat se o svých činnostech. Při
vstupu dítěte do mateřské školy vycházíme vstříc individuálním potřebám a snažíme se
usnadňovat adaptační proces. U předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky se
zaměřujeme na rozvoj komunikativních dovedností, rozvoj řeči a slovní zásoby, ale zejména
na rozvoj jemné motoriky či rozvíjení a upevňování grafomotorických dovedností. Sledujeme
vztahy mezi dětmi – snažíme se být kamarády, neubližujeme si a vzájemně si pomáháme.
Vedeme děti k samostatnosti, vzájemné úctě, ale i pomoci – zejména svému mladšímu
kamarádovi, pro kterého se stáváme vzorem.
Vzdělávací činnosti doplňujeme prvky ekologické výchovy. Zapojujeme se do „školního“
mezinárodního programu Ekoškola, kdy plníme některá z pravidel Ekokodexu ZŠ – učíme se
šetřit vodou, třídit a ukládat odpad, v rámci svých možností šetřit energií. Odpadový materiál
nejen sbíráme, ale využíváme jej i k tvořivé práci. Učíme se pečovat o své okolí, udržovat
čistotu a pořádek a to nejen uvnitř budovy, ale i na školním dvoře či zahradě, účastníme se
EVVO programů SVČ v Opavě. Pečujeme o část „Babiččiny zahrádky“, kde vyséváme
semena a vysazujeme sazenice květin a zeleniny. V rámci „Dne Země“ jsme v projektu
„Máme rádi zvířátka“ poznávali a pozorovali život zvířat a péči o ně nejen v expozici
živočichů ve Slezském zemském muzeu v Opavě, ale i v Mini ZOO SVČ v Opavě. V rámci
Dne mláďat na Školním statku v Opavě se naši předškoláci zúčastnili výtvarné soutěže
s tématem“ zvířecí rodina“ a svou společnou prací z čajových papírových sáčků „Drůbeží
rodinka“ získali mezi mateřskými školami vynikajícího výsledku – hlasováním návštěvníků
získali 1. místo a tím i zaslouženou odměnu v podobě výtvarných potřeb.
Také přibližujeme dětem život na vesnici – život svého blízkého okolí a společnými akcemi
v mateřské škole i přímo ve vesnici se snažíme o udržování lidových tradic náležících k
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našemu místu života. Společně poznáváme vánoční a velikonoční zvyky, hledáme
velikonočního zajíčka, pořádáme masopustní průvod vesnicí či vynášíme Morénu a vítáme
jaro. Seznamujeme se s prostředím vesnice zejména na vycházkách.
V tomto školním roce jsme se opět zaměřili na prohlubování znalostí z oblasti dopravní
výchovy - seznamování s pravidly bezpečnosti chodce či cyklisty, bezpečnému pohybu na
silnici či chodníku. Nabyté vědomosti jsme si ověřovali při „Dopravních hrátkách“
s preventistkou Policie ČR přímo v mateřské škole, na vycházkách, v městském provozu
(výlety do Opavy) či v závěru roku při jízdě zručnosti.
Pro obohacení vzdělávání dětí bylo nabízeno vyžití v kroužcích - prioritou se stává
rozvíjení pohybových dovedností - v kroužku gymnastiky a v předplaveckém kurzu.
Nabídku vzdělávání a kroužků doplňovaly vycházky či výlety k poznávání míst kolem nás, či
různá kulturní představení.
Do činnosti mateřské školy se snažíme zapojovat nejen děti, ale i jejich rodiče, či známé, ať
již účastí na společných akcích, tvořivých dílničkách, sponzorstvím či pomocí jakéhokoliv
druhu.
Akce s rodiči:

Zahradní slavnost – zahájení školního roku – vítáme předškoláčky
Informativní schůzka pro rodiče
„Mámo, táto, vyrob mi podzimníčka „
„My se tmy nebojíme“ aneb bramboryáda“
Vánoční dílna s program - „ Sněhuláčci „
Individuální konzultace s rodiči předškoláků (před zápisem)
Gymnastika – ukázková hodina
Den matek v MŠ – „Dopravní hrátky “
Zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky

Akce ve spolupráci s Klubem rodičů:
Mikulášská nadílka pro děti MŠ a ZŠ
Maškarní karneval
Pálení čarodějnic
Spolupráce se ZŠ: Slavnost Slabikáře – s 1. Ročníkem
Projekt „Jak probudit vánoce“ aneb zimní pohádka
Mikulášská nadílka
Pohádkové dopoledne - „Bylo – nebylo“ aneb princeznička na bále
Návštěva předškoláků v ZŠ
Vítání jara – Moréna
Akce MŠ:

Projekt – „Po naší vsi“ – Vávrovice
„Český les“ – procházka s poznáváním dřevin a stromů
Vánoční nadělování, zvyky a tradice
Slezské divadlo Opava –„ Broučci“
Beseda s myslivci
Maškarní karneval v MŠ – Klaunyáda
Masopustní průvod obcí
Loutkové divadlo Opava – Marbo -„ Muzikantem ze dne na den“
„Káťa a Škubánek“ – kino Mír Opava
Dopravní hrátky – preventivní program s Policií ČR
Maňáskové divadlo Šternberk
Projekt „Máme rádi zvířata“ – Den Země - EVVO
Slezské muzeum Opava – expozice živočichů – EVVO – Den Země
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Mini ZOO SVČ Opava – EVVO _ Den Země
„Drůbeží rodina“- Den mláďat Opava – výtvarná soutěž - společná
práce předškoláků – vítězství v kategorii MŠ – Den Země - EVVO
Slavíme Velikonoce a hledáme velikonočního zajíčka
„Hmyz v našich domovech“ - SVČ Opava - EVVO
Sportovní hry
Slavíme MDD – radostné dopoledne plné her
Školní výlet – ZOO Ostrava
Návštěva knihovny ve Vávrovicích
Mini ZOO Opava -_Jaktař
Jízda zručnosti
„Noc ve školce“– rozloučení s předškoláky – zábavné odpoledne
a večer plný překvapení
c) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou
ZSP nr. 2, ul. Sudecka 2, Ratiborz, Polská republika
- 22. 11. Účast zástupců partnerské školy na výstavě Zimní pohádka, sběr podkladů pro
podání žádosti společného projektu v rámci Euroregionu Silesia
- 18. 12. Družební zájezd školy do Ratiboře, předvánoční setkání
d) Účast na olympiádách a soutěžích
- výtvarná – ŠD, Věda a technika očima dětí – bez ocenění
- Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2016, 2 čestná uznání
- literární – projekt Envicup, téma Když se řekne papír, do konce šk.roku nevyhodnoceno
- vzdělávací – krajské kolo, Hello Games – 13. místo z 25 zúčastněných škol
(kolektivní)
- Účast v soutěži Klokan (matematika), jazyk anglický – bez ocenění
- EVVO – 1. místo ve sběru hliníku na žáka (Opava), odměna 4 tis. Kč pro školu
- Účast v soutěži Energy Globe Awards – kategorie Mládež, Zelené ostrovy,
bez ocenění
- sportovní – 3. místo v okrskovém kole soutěže ŠD v badmingtonu
e) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu:

Mimorozpočtové zdroje

Finanční prostředky
v tis. Kč
celkem

využité

poskytnuté granty

xxx

0

0

sponzoři

xxx

0

0

ostatní

odměna za 1. místo ve sběru hliníku

4

0

Získané prostředky budou využity v následujícím školním roce na nákup rostlin do školní
zahrady.
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Část IX.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

-

-

-

Škola uvede, zda byla ve škole v daném školním roce provedena inspekce ČŠI či jiná
kontrolní činnost včetně závěrečného hodnocení.
a) inspekční činnost provedena ČŠI
nebyla provedena
b)
kontrolní činnost provedena ČŠI
Vypracované dotazníky v rámci portálu InspIS – nahrazují kontrolní činnost na místě
INEZ Počty romských žáků a problematika asistenta pedagoga (23.9.-2.10.2015)
INEZ Vzdělávání v oblasti bezpečnosti (25.11.-2.12.2015)
INEZ Vzdělávání v tématech etické výchovy v MŠ (26.1.-17.2.2016)
INEZ Vzdělávání v tématech etické výchovy v ZŠ (26.1.-17.2.2016)
INEZ Tělesná výchova ZV (15.3.-1.4.2016)
INEZ Prevence rizikového chování v ZV,SV (22.3-20.4.2016)
c)

kontrola provedena odborem kontroly MMO
15. 9. 2015 (Protokol č. 21/2015)
Předmětem kontroly bylo nakládání s finančními prostředky poskytnutými z rozpočtu
SMO v rámci grantového systému – název grantu Envicup 2014.
Výrok: s drobnou výhradou:
Při kontrole vyúčtování grantu bylo zjištěno, že u vyúčtování chybí kopie výdajových
dokladů a faktur. Příjemce byl dne 22. 7. upozorněn telefonicky, dne 28. 7. bylo dodáno.
27. 4. – 4. 5. 2016 (Protokol č. 32/2016)
Předmět kontroly: hospodárné a efektivní vynakládání finančních prostředků, prověření
funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému.
Výrok: činnost organizace s drobnou výhradou:
Dílčí nedostatky:
Zjištění v oblasti smluvních vztahů – u vybraných smluv – plnění nebylo v souladu se
skutečností, dle ověření nebyly ve skutečnosti v tomto smyslu nehospodárné výdaje
zjištěny
Ve vnitřním předpise o časovém rozlišení nákladů a výnosů nebyl uveden účet, na
kterém bylo účtováno a který byl inventarizován.

d)
kontrola provedena KÚ MSK
- nebyla provedena
-

-

e)

další kontroly (např. BOZP apod.)
19. 1. 2016, KHS MSK
Předmět kontroly: Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění
pozdějších předpisů. (v MŠ a v ZŠ)
Bez zjištěných závad.
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Část X.

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2015
a) státní rozpočet
Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2015

Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované
z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
v Kč
Účelový
znak
a

33353

Poskytnuto
k 31. 12. 2015

Ukazatel

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

1
3 600 042,00
3 486 000,00

a) platy zaměstnanců
b) OON zaměstnanců
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)
33024
33025
33038
33043
33044
33050

33050

33052

Vráceno v
průběhu roku
zpět na účet
poskytovatele
(informativní)

Skutečně
použito
k 31. 12. 2015

2

Vratka dotace
při finančním
vypořádání

0,00

3
3 600 042,00

4=1-2-3
0,00

0,00

3 486 000,00

0,00

2 519 000,00
8 000,00
959 000,00

0,00
0,00
0,00

2 519 000,00
8 000,00
959 000,00

Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců
z tzv. třetích zemí na rok 2015
Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením
v roce 2015
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 Excelence středních škol 2014
Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních
školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015
Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015
Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních
speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských
poradenských zařízeních v roce 2015 - 1. kolo (leden - červenec
2015)
Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních
speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských
poradenských zařízeních v roce 2015 - 2. kolo (srpen - prosinec 2015)
Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků RgŠ v roce 2015

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

96 430,00

0,00

96 430,00

0,00

71 430,00
25 000,00

0,00
0,00

17 612,00

0,00

13 046,00
4 566,00

0,00
0,00

z toho:

a) platy zaměstnanců
b) ostatní (pojistné + FKSP)
33061

71 430,00
25 000,00

Rozvojový program Zvýšení odměňování pracovníků RgŠ v roce 2015

17 612,00

0,00

z toho:

a) platy zaměstnanců
b) ostatní (pojistné + FKSP)
33166
33435

33457

13 046,00
4 566,00

Soutěže

0,00

Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí
osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok
2015

0,00

Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se
zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním
znevýhodněním na rok 2015 - modul B

0,00

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie
Účelový
znak

v Kč, na 2 des. místa

Vráceno v
Skutečně
Poskytnuto průběhu roku
použito
k
zpět na účet
k
31.12.2015 poskytovatele
31.12.2015
(informativní)
378 980
378 980

Ukazatel

33058 Rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti

č.CZ.1.07/1.1.00/56.1536
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Vratka
dotace při
finančním
vypořádání

b) hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele
Hlavní činnost

Náklady v roce 2015

Úče t - polož ky

a
501 Spotře ba mate riálu
v tom - potraviny
- prádlo, oděv, obuv
- knihy, učební pomůcky
- drobný hmot. majetek
- spotřeba materiálů ostatní
- ostatní (léky - zdravo.materiál)
502 Spotře ba e ne rgie
v tom - spotřeba vody
- ÚT a ohřev vody
- spotřeba plynu
- spotřeba el. energie
- pohonné hmoty a maziva
- ostatní (Specifikovat)
- náklady na práci s mláde ž í
511 O pravy a udrž ování
512 C e stovné
513 Náklady na re pre z e ntaci
518 O statní služ by
v tom- služby poštovní
- služby telekom. a radiokom.
- nájemné
- konzult., porad. a právní
- školení a vzdělávání
- nákup služeb ostatní
- programové vybavení (DDNM)
- výměna písku - otevřené zahrady
- internet
- správa sítě
- bankovní poplatky
- nákup služ.-person.,mzdy,účto
- PV
- LV
521 Mz dové náklady (platy, OPPP)
v tom - platy zaměstnanců
- platy, O PPP (z am.-z ahrady, hřiště )
524 Zákonné soc. pojiště ní (zdrav., soc.)
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců
- soc. a z drav.(z am.-z ahrady, hřiště )
525 Jiné sociální pojiště ní
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)
v tom - FKSP zaměstnanců
- FKSP (z am.-z ahrady, hřiště )
- školení a vzdělávání
- ostatní
528 Jiné sociální náklady
538 Jiné daně a poplatky (kolky)
549 O statní náklady z činnosti

NavýšeníPřesuny
Celkem
Skutečnost
snížení
finančních upravený
Skutečnost
k 31.12.
Plán 2015 finan. plánu prostředků finanční
k plánu
2015
2015
mezi
plán (FP)
2015 v %
(závěrka)
z řiz ovate l. položkami
2015
b
99,29

0,00

d
-3,03

f
96,26

0,00

0,00
-0,40
-9,96
-8,86
16,19
0,00
-60,64

0,00
2,60
10,04
17,43
66,19
0,00
124,86

30,00

0,95
0,00
-54,75
-6,18
-0,66
0,00
0,00
-31,27
0,60
0,00
13,53

12,95
0,00
72,75
38,82
0,34
0,00
0,00
13,36
2,60
0,00
211,86

0,00

0,02
5,69
0,00
0,00
0,40
3,73
-4,00
0,00
-1,00
3,20
1,00
4,00
0,49
0,00
0,00

1,52
20,69
0,00
0,00
0,40
63,03
0,00
0,00
5,00
30,49
5,00
76,00
9,73
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
16,41
12,00

0,00
0,00
0,00
167,50
66,41
12,00

167,50
66,41
0,00

100,00
132,82

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,00

682,85

95,20

c

3,00
20,00
26,29
50,00
185,50
12,00
127,50
45,00
1,00

44,63
2,00
168,33
1,50
15,00

29,30
4,00

30,00

6,00
27,29
4,00
72,00
9,24
0,00

0,00

0,00

0,00

v tom - pojištění (majetku, úrazové)
- ostatní
551 O dpisy dlouhodobé ho maje tku
558 Náklady z DDNM a DDHM
O statní ne jme nované polož ky

167,50
50,00
0,00

v tom
518 - náklady na účelový příspěvek - projekt

542 - jiné pokuty a penále
ne doče rpání v polož kách ce lke m

Náklady celkem

Doplňková činnost

717,25

30,00

18

-52,40

694,85

g
96,26

h
96,95

2,60
10,04
17,43
66,19

86,67
50,20
66,30
132,38

Plán
2015

Skutečnost
k 31.12.
2015
(závěrka)

j

k
0,00

0,00

25,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

124,86

67,31

12,95

107,92

72,75
38,82
0,34

57,06
86,27
34,00

13,36
2,60

29,94
130,00

211,86

125,86

1,52
20,69

101,33
137,93

0,40
63,03

5,00
30,49
5,00
76,00
9,73

215,12
0,00
83,33
111,73
125,00
105,56
105,30

Hlavní činnost

Výnosy

a
Příjmy z e školné ho
Příjmy z e stravné ho
Úroky
Použ ití re z e rvního fondu do výnosů
Použ ití inve stičního fondu do výnosů
Použ ití fondu odmě n do výnosů
O statní příjmy z vlastní činnosti
v tom:
- pojistná událost
- poplatky za služby
- pronájmy

O statní příjmy z jiných z drojů
v tom: - projekt

Přesuny
Úpravy
finančních
Plán 2015 finančního prostředků
plánu
mezi
položkami
b
71,75

c

2,00
40,00
0,00

0,00

0,00

0,00

113,75

0,00

- projekt

Výnosy celkem

Doplňková činnost

Celkem
upravený
finanční
plán (FP)
2015

d
-11,16
0,00
-1,24
0,00
-40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

f
60,59
0,00
0,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-52,40

61,35

Skutečnost
Skutečnost
k 31.12.
k plánu
2015
2015 v %
(závěrka)
g
60,59

h
84,45

0,76

38,00

NÁKLADY CELKEM

717,25

30,00

Skutečnost
k 31.12.
2015
(závěrka)

j

k

25,00

25,00

25,00

25,00

0,00

0,00

25,00

25,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

61,35

53,93

Hlavní činnost
Navýšení - Přesuny
snížení
finančních
Plán 2015
finan.
prostředků
plánu 2015
mezi
z řiz .
položkami

Plán
2015

Doplňková činnost

Celkem
upravený
finanční
plán (FP)
2015

-52,40

Skutečnost
Skutečnost
k 31.12.
k plánu
2015
2015 v %
(závěrka)

694,85

682,85

Plán
2015

95,20

25,00

Hlavní činnost
Celkem
upravený
finanční
plán (FP)
2015

ROZDÍL (náklady minus
výnosy - HČ)

Plán 2015

603,50

0,00

633,50
HČdotace od
zřizov.

0,00

Doplňková činnost
Skutečnost
k 31.12.
2015
(závěrka)

Skutečnost
k plánu
2015 v %

621,50

102,98

HČdotace
od
zřizov.

12,00
Zisk z HČ
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Skutečnost
k 31.12.
2015
(závěrka)

Plán
2015

0,00

Skutečnost
k 31.12.
2015
(závěrka)

25,00
Zisk z DČ

Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2013 v Kč
Ukazatel

v plné výši

Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele
celkem na rok 2015

633 500

Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2015

72
8 799

Průměr PP na jednoho žáka (dítě)

Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa)
Ukazatel
Rezervní fond

21 678,43

Fond odměn

Návrh na
převod v roce
2015

Návrh na příděl ze
ZHV 2015

Stav k 31.12.2015

37 005,39

7 895,00

Investiční fond
Převod z rezervního do investičního
fondu

808 407,91
x

x

Současný
aktuální stav k
datu
zpracování

x

21 678,43

x

7 895,00

x

808 407,91

x

x

c) Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele
Oprava a údržba

Částka celkem

Malování v ZŠ

53 544,- Kč

Investiční akce z vlastních zdrojů
Rekonstrukce školní garáže, projekt Domeček

Částka celkem
816 500,- Kč

Investiční akce ze zdrojů odboru investic MMO

Částka celkem

-

0

Zřízení nabídkového samoobslužného pultu v jídelně ZŠ
Dovybavení nábytkem (ŠD, Infocentrum)

20

20 208,- Kč
37 704,- Kč

Část XI.

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Název programu

Ekoškola
mezinárodní program

Způsob zapojení
aktivní účast, práce školního
Ekotýmu,

Počet zúčastněných
žáků
ostatních
pedagogů
(dětí)
zam.
46

5

2

6

4

0

prezentace na opavském Dni
Země

Část XII.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Mimoškolní akce pořádané
školou (přednášky, kurzy,
semináře, ...)

Obsahová náplň a cíle
vzdělávacího procesu

xxx

xxx

Počet zúčastněných na
vzdělávání
žáků
pedagogů
ostatních
(dětí)
x
x
x

Část XIII.

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

Název projektu

Finanční prostředky
v Kč
celkem

využité

státní fondy

xxx

programy EU

S knihou do světa, CZ.1.07/1.1.00/56.1536

projekty KÚ MSK

xxx

-

-

Projekty MŠMT

xxx

-

-

jiné projekty

xxx

378 980

378 980

Stav k 31.8.2015

Část XIV.

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

Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu
Dopravní výchova pro 4. ročník
Tonda Obal – ekologické nakládání s odpady

21

Počet
zúčastněných
žáků (dětí)
7
46

Policie ČR
SSZ
TS - Plavecká škola

Policejní pohádky – MPP

32

Dentální hygiena

46

Plavecký výcvik dětí MŠ a žáků ZŠ

52

Další informace:
další spolupráce s neziskovými či jinými příspěvkovými organizacemi:
- Klub rodičů a přátel školy ve Vávrovicích
- Sdružení Tereza
- Klub ekologické výchovy Praha
- PPP Opava
- MP Opava
- ZŠ a MŠ Opava-Malé Hoštice, ZŠ a MŠ Opava-Komárov, ZŠ a MŠ Opava-Suché
Lazce
Občanské sdružení Klub rodičů a přátel školy se v průběhu školního roku transformovalo
v souladu s novým občanským zákoníkem na spolek. V tomto směru rodiče velmi úzce
spolupracovali a školu tento náročný administrativní krok nijak nezatížil.
Klub rodičů a místní spolky spolupracovaly se školou v oblasti zájmového vzdělávání žáků –
vedení kroužků – dovedné ruce, stolní tenis, fotbal.
Za nadstandardní lze označit prohlubující se spolupráci s Úřadem městské části, přestože
nejde o přímého zřizovatele školy.
Úřad školu podporuje nejen pasivně, ale poskytuje místnosti a prostranství k nejrůznějším
školním, mimoškolním i veřejným aktivitám, podílí se na prezentaci školy v místním
občasníku Okénko a zastupitelé vyjadřují svou podporu škole osobní účastí při významných
událostech (zahradní slavnosti, Den učitelů, výstavy, jarmarky). Letitá je také spolupráce
v oblasti ochrany životního prostředí, zvláště pak v separaci odpadů
V tomto školním roce se Úřad také finančně a organizačně podílel na úspěšné výstavě
s jarmarkem Zimní pohádka.

Schváleno školskou radou
Schváleno pedagogickou radou
Zpracoval dne 15. 9. 2016

………………………………….
Ředitel školy
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