VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2015/16

1. Základní údaje o škole
Název školy:

Základní škola a Mateřská škola Chlebičov,
příspěvková organizace

Adresa školy:
IČ školy:
IZO:
Telefonní kontakt:

Školní 105, Chlebičov
74731 Velké Hoštice
71002006
600 142 761
553764586
739479811

Adresa pro dálkový přístup:

skola.chlebicov@seznam.cz

Webové stránky školy:

www.chlebiskola.estranky.cz

Zřizovatel školy:

Obecní úřad Chlebičov

Ředitel školy:

Mgr. Milena Široká

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

-

Výchovný poradce:
Metodik prevence:
Školní speciální pedagog:

Mgr. Miloslava Kumová
Mgr. Irena Hrubá Vaňková
-

Školní psycholog:

-

Vedoucí učitelka mateřské školy:

Bc.et Bc. Jana Borunská

Vedoucí vychovatelka školní
družiny:
Složení školské rady:

Zuzana Slavíková

Mgr. Miloslava Kumová

Mgr. Radovan Staněk
Mgr. Miloslava Kumová
Lucie Klímková
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2. Charakteristika školy
Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace je malotřídní základní
školou s 1. – 5. ročníkem. Ve školním roce 2015/2016 poskytla vzdělávání 58 žákům.
Vyučovalo se ve čtyřech třídách, 3. a 5. ročník byl spojený.
Součásti školy:
1. Základní škola – 58 dětí, 4 třídy
1. Mateřská škola – 56 dětí, 2 třídy
2. školní družina – 58 dětí, 2 oddělení
3. výdejny stravy – strava je dovážena ze ZŠS Šrámkova v Opavě, jak pro ZŠ, tak pro MŠ
Ve školním roce 2015/2016 se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání“ Škola zábavou i prací“ č. j. – 62/2007.
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. Škola nabízela v zájmové činnosti kroužek flétniček, keramiku, angličtinu, počítačový
kroužek, florbal a badminton.
Škola byla zapojená jako partner v projektu EU „Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme
ICT jednoduše a kreativně“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
Ve školním roce 2015/2016 probíhala výuka nepovinného předmětu – náboženství v dotaci 3
hodiny týdně.
Vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami probíhalo v rámci dyslektické péče
v dotaci 1 hodina týdně a na základě IVP.
V rámci těsné výchovy proběhl kurz plavání od 1. do 4. třídy.
Vedoucí učitelka Mateřská školy zpracovává Zprávu o činnosti za školní rok 1015/16
samostatně.

3.

Školská rada

Školská rada je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáku,
pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Rada je tříčlenná.
S účinností od 1. 9. 2014 byli zvoleni do školské rady tito členové:
1. za zákonné zástupce – Lucie Klímková
2. za pedagogické pracovníky - Mgr. Miloslava Kumová
3. za zřizovatele – Mgr. Radovan Staněk
Školská rada jednala během školního roku dvakrát a o svých jednáních pořizovala záznamy.

4. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje
Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání Škola zábavou i prací
Školní vzdělávací program Svět kolem nás

Základní vzdělávání
Předškolní vzdělávání
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5. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Přepočtený
evidenční počet

Zaměstnanci školy

Počet fyzických osob

Pedagogičtí zaměstnanci

12

10,17

Nepedagogičtí zaměstnanci

4

4,10

z toho zaměstnanci výdejny stravy

4

0,98

6. Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Zápis dětí do 1. třídy proběhl v rádném termínu dne 21. ledna 2016.
Zapsané děti se následně účastnily jednou měsíčně projektu Setkávání předškoláků. Během
projektu se seznámily s prostředím školy, rozvíjely matematické dovednosti, procvičovaly
jemnou motoriku – uvolnění ruky, sluchové a zrakové vnímání, vyjadřování, komunikaci.
a) Základní škola
Kapacita
Počet 1. tříd
školy
k 1. 9. 2015

92

1

b) Mateřské škola
Kapacita
Počet tříd
školy
k 1. 9. 2015

56

2

Počet
zapsaných
žáků

Z toho počet žáků
nepatřících do
spádového obvodu
školy

Počet
přijatých
žáků

Počet
1. tříd
k 1. 9. 2016

17

0

18

1

Počet
zapsaných
dětí

Počet
přijatých
dětí

Počet tříd
k 1. 9. 2016

Počet
volných míst

54

16

2

2

7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
a) Prospěch žáků na základní škole
Ročník

Počet
žáků

Prospělo
s vyznamenáním

Slovně
hodnocen

1.
2.
3. a 5.
4.
Celkem

15
14
10 + 4
15
58

15
14
10 + 4
13
56

0
0
0
1
1
3

Prospěl
o
0
0
1
0
1

Neprospělo
0
0
0
0
0

b) Rozmístění žáků 5. tříd ZŠ
Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského zákona)

Konečný stav rozmístění
žáků
1
3

ZŠ E. Beneše, Opava
ZŠ Vrchní, Opava
c) Počet žáků se sníženou známkou z chování
Stupeň chování
2.
3.

Procento
z celkového počtu žáků
0
0

Počet žáků
0
0

d) Celkový počet neomluvených hodin
Počet žáků
0

Průměr na 1 žáka
0

Celkem hodin
0

8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
V rámci preventivních aktivit škola spolupracuje s okresním metodikem prevence,
s opavským dopravním inspektorátem Policie ČR, s hasiči. V průběhu školního roku probíhá
mnoho akcí pořádaných školou i ŠD, které jsou v plánu školy a jsou průběžně aktuálně
doplňovány např. dopravní výchova, požární poplach, kulturní, vzdělávací i sportovní akce,
besedy ve třídách k šikaně, kouření, alkoholu, drogám, zdravému životnímu stylu. Škola je
zapojena do projektů Ovoce do škol, Zdravé zuby, Tváří v tvář klimatu – výtvarné zpracování
a následná vernisáž k tématu „Ohrožení zdraví a života na Zemi“ (spalování plastů, uhlí,
kouření – vliv na lidské tělo).
K zajištění prevence rizikového chování byly na začátku školního roku přijaty některé kroky
např. linka bezpečí ve třídách, pravidla tříd, schránka důvěry, zabezpečení odpočinkového
času pro žáky, poučení o používání počítačů a sociálních sítí, průběžná poučení v třídních
knihách. Využívali jsme programy na PC a literaturu – Nenič si své tělo.
Krátkodobé cíle jsme během školního roku plnili formou různých akcí a preventivních
programů. Dlouhodobé cíle jsou plněny průběžně.
Činnost na úseku prevence kriminality
a protidrogové prevence
Přednášky – policejní pohádky
Práce se třídami – preventivní programy
2. tř. sebepojetí, osobnost, emoce a jejich zvládání
3.tř. sebepojetí, osobnost, emoce a jejich zvládání
4. a 5. tř. komunikace, řešení problémů, vztahy
v kolektivu, stmelení kolektivu, šikana, kyberšikana
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Počet
akcí
1
10
3
3
3

Počet zúčastněných
žáků
pedagogů
15
1
10x58
4
42
1
30
1
57

1

9. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Vedení školy se snažilo umožnovat všem pracovníkům jejich odborný růst zejména v těch
oblastech, které vyplývají z potřeb školy nebo přímo navazují na realizované programy školy
a odbornost pracovníku.
Cílem pedagogů je využívat takové aktivizační metody a formy práce, které vedou u žáků
k efektivnímu učení. DVPP bylo cíleně zaměřeno na oblast čtenářské a informační a finanční
gramotnosti a jazykové vzdělávání.
Financování DVPP je prováděno z účelově vázaných prostředku na vzdělávání přidělených
krajem a zdarma z projektu OPVK.

Typ kurzu
Metodické poradny pro vedoucí pracovníky
Správní řízení ve škole
Zdravotník zotavovacích akcí a doškolení zdravotníků
Školení k prevenci – Šikana jako narušení vztahů
Školení k inkluzi –Aspergrův syndrom, vývojová dysfázie
Matematická gramotnost, polytechnické činnosti v MŠ
G day - informatika
Jednejme s rodiči kompetentně
Výtvarný – Tvoříme pro maminky

Počet zúčastněných
pedagogů
3
1
2
1
4
3
1
1
1

Pracovnice výdejny stravy ZŠ i MŠ se zúčastnily školení v oblasti hygienických norem
v Opavě.

10.Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
zájmové kroužky
Zájmové kroužky realizované ve školní družině v odpoledních hodinách.
keramika
počítačový
florbal
badminton
Ve škole se realizoval kroužek hry na flétnu a kroužek angličtiny.

akce
Maškarní karneval ZŠ
Masopustní průvod
Pasování na čtenáře – 1. třída
Halloween a čáry máry – kouzla a triky
Výroba draků - Drakiáda
Zahájení plaveckého výcviku
Vánoční nadílka ve školní družině
vánoční besídky ve třídách
Vánoční výstavka, vánoční dílny
Zpívání u vánočního stromu.
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Den otevřených dveří pro rodiče
Mikulášská nadílka
Den matek – vystoupení v kulturním domě
Den dětí s dopravním inspektorátem ČP, jízda na vozatajském spřežení pana Gibese
Cvičný požární poplach
Spaví ne škole
Školní výlet Pevnost poznání v Olomouci
Výlet do Opavy na sportovní hřiště
dílny
Čtenářská dílna v knihovně v Chlebičově
Vánoční dílna
Velikonoční dílna - výroba květináčů, zdobení vajíček, velikonoční tradice a zvyky - ŠD
soutěže
Výtvarná soutěž – Kukátko do Evropy (3. 4. třída)
Matematická olympiáda ZŠ Otická
Matematický Klokan a Cvrček
Dopravní soutěž – ZŠ Kylešovice - ŠD
Soutěž o nejlépe létající papírovou vlaštovku - ŠD
XXL člověče, nezlob se - ŠD
Testy Kalibro
Turnaj ve stolním fotbálku - ŠD
Turnaj v pexesu - ŠD
Výtvarná soutěž Voda jako povolání - ŠD
Okresní kolo soutěže v informatice - Bajtík
Turnaj ve vybíjené - ŠD
Soutěž v piškvorkách - ŠD
Okresní kolo dopravní soutěže v Malých Hošticích
Turnaj ve florbalu - ŠD
Kulturní akce
Vystoupení malíře A. Dudka
Loutkové divadlo Ostrava
Představení skupiny Marbo
Návštěva Obecního domu v Opavě – historie kultury Opavska – středověk
Divadlo – Dobrodružství veverky Zrzečky
Charitativní akce
Zapojili jsme se do třech charitativních sbírek.
1. Fond Sidus – odevzdali jsme 2 200 Kč.
2. Fond Chrpa – odevzdali jsme 1 100 Kč
Sbírka vršků z pet lahví pro Matyase Tazbirka.
Preventivní programy
policejní pohádky
Preventivní program sebepojetí
Preventivní program komunikace
Preventivní programy-emoce
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Časopis Školáček
Ve škole pracovala redakční rada, která se pravidelně scházela a připravovala spolu
s ostatními dětmi školní časopis, který vychází 4 krát ročně.
Ekologické aktivity
 Sběr papíru 2x ročně
V loňském roce jsme nasbírali celkem 15 260 kg papíru.
Sběr vršků z PET lahví
Děti nasbíraly 10 pytlů vršků, které jsme darovali Matyasi Tazbirkovi na rehabilitační
pomůcky.
 Sběr hliníku
Nasbírali jsme 97 kg hliníku.
 vánoční nadílka pro lesní zvířata, beseda s myslivci – chata Lovka
 Den Země – program v přírodovědné části Slezského muzea v Opavě, exkurze na
ČOV Chlebičově, úklid v okolí školy
 Zapojení do osvětové akce „ Jsi tím, co dýcháš“
 Výroba krmítka pro ptáčky
 Sběr a tvoření z přírodnin – podzimníčci
 Den zvířat, beseda o hadech
 Představení dravců – sovy
 Šetření el. energií a vodou
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. Od února do června probíhal jednou měsíčně projekt
Setkávání předškoláků, kde se budoucí školáci seznamovali se školou. Během roku jsme
společně absolvovali kulturní akce a plavecký výcvik.
Spolupráce s Klubem rodičů a rodičovskou veřejností
Klub rodičů organizoval spolu se školou vánoční prodejní výstavku a maškarní karneval.
Rodiče školu navštěvovali v rámci třídních schůzek a pohovorů s rodiči a spolupracovali
v rámci kulturních akcí a soutěží – soutěž o nejhezčí vánoční ozdobu, podzimníčci ve školní
družině aj. Den otevřených dveří se uskutečnil v březnu a rodiče měli možnost být přítomni
ve výuce.
Spolupráce se zřizovatelem
Zřizovatel podporoval školu po všech stránkách: finančně - schválil výjimku z počtu žáků,
zajišťoval běžné opravy a údržbu budovy školy, zajistil exkurzi na ČOV v Chlebičově. Škola
přispívala články do obecního Zpravodaje a reprezentovala svého zřizovatele na veřejnosti –
Zpívání u vánočního stromu, Den matek.
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11.Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2015/16 nás pracovníci ČŠI nenavštívili.

12.Základní údaje o hospodaření školy za rok 2015
Finanční prostředky v Kč
Mimorozpočtové zdroje

celkem

využité

poskytnuté granty Chytří pomocníci ve výuce

216 340,42

216 340,42

sponzoři

10 000,00

10 000,00

343 544,00

343 544,00

ostatní

MŠ - firma
Dofinancování mzdových prostředkůobec

Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele
Oprava a údržba z rozpočtu zřizovatele

Částka celkem

Rekonstrukce ŠD

946 000,00

Zabezpečovací zařízení, domácí telefon

243 000,00

Investiční akce ze zdrojů zřizovatele

Částka celkem

0

0

13.Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Vyhlašovatel:
Oblast:
Název projektu:
Částka:
Stav:
Počet zúčastněných dětí:
Počet pedagogů:

Státní zemědělský intervenční fond
Zlepšení stravovacích návyků dětí
Ovoce do škol
Zdarma
celoročně
58
4

Číslo a název operačního
programu:
Registrační číslo:
Název projektu:

CZ.1.07 Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.3.00/51.0009
Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT
jednoduše a kreativně,
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14.Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Mimoškolní akce pořádané
školou (přednášky, kurzy,
semináře, ...)

Obsahová náplň a cíle
vzdělávacího procesu

0

Počet zúčastněných na
vzdělávání
žáků

pedagogů

0

0

ostatní
0

15.Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Finanční prostředky v Kč
Název projektu

využité

celkem

státní fondy
programy EU

Chytří pomocníci ve výuce

252 123,50

252 123,50

projekty KÚ MSK
Projekty MŠMT
jiné projekty

-

Ovoce do škol

-

16.Údaje o spolupráci s dobrovolnými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Organizace, s kterou PO
spolupracuje (HZS, městská
policie, střední školy....)
Městská policie
Opava
Dopravní inspektorát
Myslivecké sdružení
Malé Hoštice
Klub rodičů
Hasiči, Chlebičov

Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu

Počet
zúčastněných
žáků (dětí)

Teoretická i praktická výuka na dopravním
hřišti v Malých Hošticích a v Opavě
Den dětí
Krmení zvěře, návštěva na myslivecké chatě
Lovka
Vánoční prodejní výstavka
Maškarní karneval
Cvičný poplach

15
108
58
58
108
58

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016, č.j. ZŠ Chl- 89/2016 byla
zpracována dne 29. 8. 2016 a byla schválena Školskou radou dne 30. 8. 2016.
předseda školské rady
Mgr. Radovan Staněk

ředitelka školy
Mgr. Milena Široká.
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