
Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okr. Přerov, přísp.org.
Tel.: 581625390, e-mail: polaiv1@seznam.cz

___________________________________________________________________________

Výroční zpráva o činnosti 

Základní školy a Mateřské školy 

Jindřichov, okr. Přerov

přísp.org.

v roce 2018/2019

Zpráva je vypracována podle § 11 § 12 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

v platném znění.
Tato výroční zpráva je předkládána podle § 10 výše uvedeného zákona

zřizovateli školy, tj. Obci Jindřichov a podle § 168 uvedeného zákona je
předkládána Školské radě ZŠ a MŠ Jindřichov.
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a) základní údaje o škole

Název školy Základní škola a Mateřská škola Jindřichov,      
okres Přerov, příspěvková organizace

Adresa školy ZŠ a MŠ Jindřichov, Jindřichov 122, 753 01 Hranice

IČ 70985928

Bankovní spojení KB Hranice 86-72003330217

Telefon 581 625 390, 733 660 866

E-mail polaiv1@seznam.cz

Adresa internetové stránky www.zsamsjindrichov.cz

Datová schránka nd4md6c

Právní forma příspěvková organizace

Zařazení do sítě škol 1. 1. 2003

Název zřizovatele Obec Jindřichov, Jindřichov 19, 753 01 Hranice

Součásti školy základní škola, mateřská škola, školní družina, školní 
jídelna

IZO ředitelství 600146740

Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. Iva Polášková, ředitelka
Lenka Peperniková, účetní, hospodářka
Alena Sedlmaierová, mzdová účetní, Schola servis 
Přerov

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Tomáš Bíbrlík, 777 698 876,
e-mail: t.bibrlik@regionhranicko.cz

Přehled hlavní činnosti školy Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace 
zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele 
v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

Školská rada: zřízena 10. 10. 2005

Předsedkyně – zástupce zák. zástupců Mgr. Kateřina Pastorková

Člen – jmenován zřizovatelem Mgr. Petr Škrobánek

Člen – zástupce školy Simona Michálková
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b) přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 
školském rejstříku

 Součásti školy

součást školy: kapacita
Mateřská škola 30
Základní škola 20
Školní družina 20
Školní jídelna 60

Charakteristika školy
  
     Součástí školy je mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna.
Zřizovatelem školy je Obec Jindřichov.
Od 1. 1. 2003 se stala škola právním subjektem, je příspěvkovou organizací.
     Budova školy se nachází v centru obce. Je umístěna v mimořádně pěkném prostředí 
arboreta, které školu obklopuje. Součástí areálu školy je zahrada spolu s pískovištěm a 
průlezkami. Za školou je mini dopravní hřiště. V okolí školy jsou lesy, louky, pole, rybník, 
hřiště – ideální místa pro výchovné, vzdělávací a relaxační místa pro vycházky.
     Mateřská škola má 1 smíšené oddělení pro děti od 2 – 6 let. Děti jsou vzdělávány podle 
ŠVP pro PV „Naše školička“. 
     Základní škola je malotřídní škola jednotřídní, která poskytuje vzdělání žákům prvních 
čtyř ročníků. Žáci jsou vzděláváni podle ŠVP pro ZV „Škola pro všechny“.
     Výhodou školy je, že budovu navštěvují děti od mateřské školy až po 4. ročník základní 
školy. Po ukončení 4. ročníku přecházejí žáci do spádové ZŠ Střítež n/Lud., se kterou škola 
úzce spolupracuje.

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Personální obsazení školy k 1. 9. 2018

jméno a příjmení pracovní zařazení délka praxe
Mgr. Iva Polášková ředitelka školy + učitelka ZŠ 33 let
Mgr. Lucie Michálková učitelka ZŠ + učitelka MŠ 0 let
Simona Michálková učitelka MŠ + vychovatelka ŠD 26 let
Lucie Sedláková asistent pedagoga 0 let

Marie Křenková školnice + školní asistent ESF 19 let
Lenka Peperniková vedoucí ŠJ + pracovnice provozu + účetní 14 let
Iveta Maršálková kuchařka 16 let
Mgr. Jaroslav Endlicher katecheta 20 let
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 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - celkem ZŠ a MŠ

věk muži ženy celkem
do 20 let 0 0 0

21 - 30 let 0 1 1
31 - 40 let 0 1 1
41 - 50 let 1 3 4
51 - 60 let 0 2 3

   61 a více let 0 0 0
celkem 1 7 8

 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – celkem ZŠ a MŠ

dosažené vzdělání muži ženy celkem
základní 0 0 0
vyučen 0 1 1

střední odborné 0 0 0
úplné střední 0 4 4
vyšší odborné 0 0 0
vysokoškolské 1 2 3

celkem 1 7 8

 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem
učitel MŠ 2 0 2
učitel prvního stupně ZŠ 2 0 2
učitel náboženství 1 0 1
vychovatel 1 0 1
asistent pedagoga 2 0 2

d) ● údaje o přijímacím řízení do MŠ

      Zápis do MŠ se uskutečnil 16. 5. 2019, bylo přijato 5 dětí, z toho 2 chlapci a 3 dívky, kteří
nastoupí do MŠ k 1. 9. 2019. Škola se stále snaží získat nové děti i jinou formou – 
zveřejněním volných míst na webových stránkách obce, vyvěšením letáků. 
Přijímací řízení do mateřské školy provádíme i průběžně, jak rodiče projeví zájem.
Všechny děti, jejichž rodiče projevili zájem o přijetí dítěte do MŠ, byly přijaty.

 ● údaje o zápisu k povinné školní docházce

     K zápisu do 1. ročníku, který se uskutečnil 4. 4. 2019 se dostavil 1 chlapec, byl přijat. 
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e) údaje o výsledcích vzdělávání

Učební plán školy

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč.

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Český jazyk a
literatura

7 + 1 7 + 1 7 + 1 6 + 1

Cizí jazyk Anglický jazyk 0 0 3 3

Matematika a její aplikace Matematika 4 4 + 1 4 + 1 4 + 1

Informační a komunikační technologie Informatika 0 0 0 0 + 1

Člověk a jeho svět

Prvouka 2 2 2 0

Přírodověda 0 0 0 1

Vlastivěda 0 0 0 2

Umění a kultura
Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 1 1 + 1 2 2

Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1

Doplňující vzdělávací obor
Dramatická

výchova
Dramatická

výchova
0 + 1 0 + 1 0 + 1 0

Celkem 20 22 25 25

Počty žáků školy

třída počet žáků z toho dívek z toho chlapců
výjimka z počtu žáků

(ano-ne)
1. 2 1 1

2. 7 4 3

3. 0 0 0

4. 5 1 4

celkem 14 6 8 ne

Celkové hodnocení žáků – prospěch

třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli

1. 2 0 0

2. 7 0 0

3. 0 0 0

4. 4 1 0

celkem 13 1 0
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Výchovná opatření

třída
pochvala

třídního učitele
pochvala

ředitele školy
knižní odměny

napomenutí třídního učitele /
důtka třídního učitele /

důtka ředitele školy

1. 6 0 2 0

2. 21 0 0 0

3. 0 0 0 0

4. 15 2 5 0

celkem 42 2 7 0

Počet omluvených / neomluvených hodin

třída počet omluvených
hodin

průměr na žáka počet neomluvených
hodin

průměr na žáka

1. 183 91,5 0 0

2. 742 106 0 0

3. 0 0 0 0

4. 346 69,2 0 0

celkem 1 271 90,79 0 0

Nepovinné předměty

název nepovinného předmětu počet navštěvujících žáků

Náboženství 10

V průběhu roku žáci 2. a 4. ročníku ze všech spádových škol – ZŠ Střítež n/L., ZŠ Olšovec, 
ZŠ Partutovice, ZŠ Jindřichov, vypracovali srovnávací písemné práce z českého jazyka a 
matematiky. Výsledky prací odpovídají dosaženým výsledkům během školního roku, jsou 
uloženy v ředitelně školy.

Škola věnuje mimořádnou pozornost dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, 
spolupracuje a poradenskými subjekty – PPP Hranice, PPP a SPC Olomouc a Prostějov a 
soukromou logopedickou poradnou „Tetamluvka“ v Hranicích. 

f) údaje o prevenci rizikového chování
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     Mateřská škola i základní škola mají zpracovaný Minimální preventivní program a 
prevenci rizikového chování věnují maximální péči. Ve všech činnostech a výuce, kdy to 
souvislosti umožňují, nenásilnou formou zařazujeme aktivity, vedoucí k osvojení si správných
způsobů chování, řešení problémů a předcházení problémům s návykovými látkami, šikanou, 
vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a kvalitním mezilidským vztahům.
Pracujeme s minimálním preventivním programem a spolupracujeme s rodiči, PPP, SDH a 
profesionálními hasiči z Hranic a také s příslušníky Městské policie v Hranicích. Pedagogové 
školy se účastní seminářů a školení pro uvedenou problematiku.

g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků

Mgr. Iva Polášková Novely právních předpisů od 1. 1. 2019
Reforma financování regionálního školství od 1. 1. 2020 
Pracovní skupina Vzdělávání mikroregion Rozvodí
Společná setkání ředitelů v rámci projektu MAP II

Mgr. Lucie Michálková Studium v programu Celoživotního vzdělávání – učitelství pro MŠ
Specifické přístupy v práci s dítětem s PAS v MŠ
Matematická gramotnost pro 1.stupeň ZŠ

Simona Michálková Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě MŠ
Otevřená hodina MŠ Čtyřlístek Milenov
Otevřená hodina MŠ Drahotuše
Otevřená hodina v MŠ Pramínek Teplice n. B.

Lucie Sedláková Kurz asistent pedagoga

Lenka Peperniková Hygienické požadavky na školní stravování
Kontrola hospodaření PO
Závěr roku v účetnictví PO

Iveta Maršálková Hygienické požadavky na školní stravování

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Základní škola

     Základní škola spolupracuje velmi úzce s malotřídními školami ve Stříteži nad Ludinou, 
Olšovci, Partutovicích, Opatovicích a v Ústí. Ve Stříteži nad Ludinou se zúčastňujeme 
každoročně setkání učitelů 1. stupně a vedení školy, kde si předáváme informace o 
odcházejících žácích a sledujeme jejich adaptaci v nové škole, kontrolujeme plnění výstupů 
z ŠVP, sdělujeme si zkušenosti s učebnicemi, pomůckami apod. Také ředitelé spádových 
škol, kteří vytvořili sdružení pod názvem „SPOJ“, se pravidelně nejméně 5x ročně scházejí 
k projednání organizačních záležitostí škol.

     Navíc každá škola pořádá společná setkání v rámci soutěží. 
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Olšovská makovice Všeobecné znalosti „Smysly“ listopad

Jindřichovský kokrháč Pěvecká soutěž únor

Partutovský všeuměl Tvořivá soutěž „Staré pověsti české březen

Jindřichovská kostka Matematické dovednosti duben

Střítežský bloudil Branný závod červen

     Žáci během roku navštívili několik divadelních a hudebních představení, zúčastnili se 
mnoha besed, výletů a exkurzí a kurzů:

září „Ježčím krokem celým rokem“ beseda – environmentální výchova

září „Beskydské nebe“- Frenštát p/R exkurze - poznáváme naši vlast

září „Devatero pohádek“ divadelní představení ve Stříteži n/L
/divadlo Drak z Hradce Králové/

září „Zachraňte naše lesy“ projekt - environmentální výchova

říjen „Zazvonil zvonec a pohádky je konec“ divadelní představení v naší škole

říjen „Malá Mína zmlsaná“ divadelní představení – Loutkové divadlo v
Ostravě

říjen „Svět miniatur“ výstava - Ostrava

listopad „Tóny v dřevě ukryté“ beseda – hudební výchova

prosinec „Jak Honza zbavil čerta blech“ loutkové divadelní představení v naší škole

leden „Požární prevence“ – HZS Hranice beseda – preventivní výchova

listopad
- únor

„Plavání“– 10 lekcí kurz – rozvoj fyzických dovedností

únor „Lyžování“ – 4 lekce kurz – rozvoj fyzických dovedností

březen „Keramická dílna“ pracovní činnosti pod vedením odborníka

duben „Živo jako v úle“ beseda – environmentální výchova

duben „Dopravní hřiště“ – jízda zručnosti dopravní výchova - Hranice

duben „Maxipes Fík“ divadelní představení – Nový Jičín

duben „Den Země“ projekt - environmentální výchova

květen „Praha“ výlet žáků 4.tř – poznáváme naši vlast

květen „Kopřivnice, Štramberk“ školní výlet - poznáváme naši vlast

červen „Hurá na prázdniny“ divadelní představení v naší škole

červen „Teplice nad Bečvou“ exkurze - poznáváme naši vlast
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     Děti i žáci naší školy se aktivně zapojili do sběru starého papíru. Sběrem víček z PET lahví
a zakoupením drobných předmětů neziskových organizací Fondu Sidus a Život dětem přispěli
na pomoc nemocným a postiženým dětem.
     Zapojením do projektů IROP – Infrastruktura škol a Šablony I. jsme získali dotace, které 
jsme využili na vybudování nové počítačové učebny s interaktivní tabulí a novými notebooky 
s příslušenstvím a zakoupili jsme nové moderní pomůcky především na rozvoj matematické 
gramotnosti.
     Opět jsme využili nabídky SDH Jindřichov a zúčastnili se s nimi Dne dětí na hřišti, kde 
jsme si po cvičném poplachu ve škole, poučení o protipožární ochraně a následném odsunu 
požárními auty vyzkoušeli svou šikovnost a branné dovednosti.
    Zapojili jsme se jako každý rok do výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“.
    Zdravý životní styl žáků podporujeme projekty „Ovoce o škol“ a „Mléko do škol“
    Tradiční táborák a spaní ve škole, módní přehlídka aktovek a pasování na čtenáře úspěšně 
završily školní rok.

     Během měsíce dubna 2019 bylo provedeno šetření klimatu školy. Součástí tohoto šetření 
bylo rozsáhlé dotazníkové šetření mezi rodiči, vypracované ředitelkou školy, mapující jejich 
spokojenost s jednotlivými oblastmi chodu školy. Dotazníkového šetření se zúčastnili rodiče 
MŠ a ZŠ, návratnost v obou zařízeních byla 92,3 %. 
Výsledky šetření byly předány zřizovateli školy, školské radě, zaměstnancům školy i všech 
rodičům ZŠ a MŠ.
K výsledkům dotazníkového šetření bude škola přihlížet při sestavování Koncepce školy na 
rok 2020- 2022.
     Na webové stránky jsou aktuálně vkládány informace pro rodiče a fotografie.

Mateřská škola

Evaluace materiálních podmínek
     Mateřská škola je vybavena přiměřeným množstvím hraček a pomůcek různorodé škály, 
které je průběžně doplňováno.
Evaluace organizačních podmínek
     Organizace dne v MŠ se nezměnila a vyhovuje stanoviskům RVP PV i personálu školy.
Evaluace personálních podmínek
     Paní učitelky mají vhodné podmínky k naplnění cílů RVP PV. I v tomto školním roce se 
zúčastnily kurzů k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Díky Místní akční skupině 
a jejímu projektu Místní akční plán vzdělávání pro Hranicko se zúčastnily několika 
otevřených hodin. 
Uplatnění výchovně vzdělávacích metod, postupů a forem práce
     K dětem přistupujeme individuálně podle jejich věku a potřeb. Celkový počet je 14 dětí, 
z toho jsme přijali od září čtyři děti a od měsíce května jedno dítě. Předškolák je pouze jeden. 
Nejmladší skupinkou jsou dvě děti ve věku 2 let.
     Ranní i odpolední komunikace s rodiči je každodenní běžnou záležitostí.  Uplatnili jsme 
námětové hry, pohybové hry, hudebně pohybové hry, situační a didaktické hry, spontánní a 
manipulační aktivity. Bylo použito i prožitkové učení hrou. Dále byly použity řízené, 
individuální, skupinové a frontální činnosti.
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Evaluace tematických celků
     Tematické celky jsou hodnoceny po ukončení na jednotném listu hodnocení tématického 
celku. Hodnotící list je přehledný a obnáší vše potřebné. Dokumentaci vede učitelka na plný 
úvazek Simona Michálková.
Záznamy o rozvoji dítěte
     V sepisování záznamů o rozvoji dětí se drží učitelka Simona Michálková stejných oblastí a
to: počet dní, kdy dítě navštívilo MŠ, celkovou pohybovou koordinaci a pohybové dovednosti
(hrubá motorika), koordinace ruky a oka – manipulace (jemná motorika), samoobslužné 
dovednosti, držení tužky, slovní zásoba, formální vyspělost řeči, řešení problémů a 
myšlenkové operace, orientace v prostoru a čase, spontánní kresba, vývoj kresby postavy, 
respektování pravidel, truhla pokladů s vlastní tvorbou dětí. 
U předškoláků také: stavba vět, pozornost a soustředění, základní matematické pojmy, 
grafické dovednosti. Záznamy se sepisují v polovině a na konci školního roku.
Zájmové aktivity nad rámec ŠVP PV
Plavecký výcvik
     Od konce měsíce listopadu do poloviny měsíce února jezdily děti do plavecké školy 
v Hranicích. Děti se postupně naučily potopit hlavu pod vodu, kopat nataženými nohami ve 
vodě, splývat. Výuka probíhala v malém, středním i dojezdovém bazénu. Děti požívaly 
během výcviku řadu pomůcek jako plaveckou desku, ploutve apod. Děti se otužovaly a 
posilovaly celé tělo. Plavání má vliv i na budoucí život, jelikož se děti seznamují s vodou a 
působí preventivně proti možnému utonutí.
Evaluace spolupráce se základní školou a veřejností
     Aktivně spolupracujeme s Obecním úřadem Jindřichov, Dobrovolnými hasiči Jindřichov, 
COOP Jindřichov, Obchůdkem „U Nadi“, Mysliveckým sdružením Varta Jindřichov, 
Zemědělským družstvem a.s. Luha Jindřichov, Mateřskou školou Střítež nad Ludinou. Nově 
jsme navázali spolupráci s Místní akční skupinou. Všechny besídky se konají v místním sále a
jsou otevřeny i pro širokou veřejnost. Vzájemná spolupráce mateřské a základní školy funguje
na principu vzájemných návštěv. Ukazujeme si práce, setkáváme se při pobytu venku, a také 
na společných akcích celé školy.
     Na webové stránky jsou aktuálně vkládány informace pro rodiče a fotografie.
                                                                        Vypracovala: Simona Michálková učitelka MŠ

Školní družina

     Stejně jako v minulých letech i letos jsme pracovali podle Školního vzdělávacího 
programu školní družiny, dále jen ŠVP ŠD „Naše školička.“ Naší snahou bylo vytvořit a 
nabídnout dětem prostředí nejen plné her, různorodých soutěží nápadů, ale i chvilky 
odpočinku, a to vše s jasně vymezenými a srozumitelnými pravidly. Nezastupitelná je taktéž 
výchovná a sociální funkce školní družiny. Svým obsahem napomáhá k prevenci rizikového 
chování dětí.
     V uplynulém školním roce jsme s dětmi prožili ve školní družině mnohé okamžiky plné 
zábavy, poučení, chvilek oddechu, soutěžení, sportu apod.
     Žáci prvního ročníku rychle zapadli do nového kolektivu starších spolužáků a ti se s nimi 
naučili vycházet a pomáhat jim.
     V tomto školním roce bylo do školní družiny, dále jen ŠD zapsáno 14 dětí ve věku od 7 do 
10 let.
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     K provozu ŠD slouží třída základní školy, což není ideální řešení, jelikož děti zůstávají i 
po vyučování ve stejném prostoru. Dále využíváme školní zahradu, školní park, prostor za 
školou, kde se nachází sportovní a dopravní hřiště, obecní hřiště, počítačovou učebnu. Pokud 
to počasí dovolí, snažíme se co nejvíc zařazovat pobyt venku.
     Po materiální stránce je družina kvalitně vybavena. 

Nejzajímavější realizované akce ŠD ve školním roce 2018/19

Název akce Obsah a výstup aktivit
Jablkové závody Děti si zasoutěžily v různých samostatných i 

skupinových disciplínách spojené s jablky.
Módní přehlídka dušičkových strašidel Děti se převlékly za strašidla, tancovaly a 

předváděly svůj strašidelný um.
Pečení vánočního cukroví Děti pekly cukroví z lineckého těsta a těsta 

na vanilkové rohlíčky.
Zimní radovánky Hry se sněhem a na sněhu, bobování na kopci

před školou.
Sochy ze sněhu Děti tvořily ze sněhu nejen sochy, ale i

 ,, iglú.“
„Obchůdkování“ Děti si připravily obchůdek se zajímavými 

různorodými aktivitami.
Pomazánky Děti připravovaly pomazánky z různých 

surovin.
Malý kutil
Experimenty a pokusy
Vodní dráha

Děti vyráběly z různých materiálů, dělaly 
pokusy a experimentovaly.

Den dětí s hasiči Děti si měly možnost prohlédnou hasičskou 
techniku, vyzkoušet práci s ní.

Vítání občánků Vystoupení dětí v místním sále.
Jízda zručnosti na kole Děti si vyzkoušely na různých disciplínách, 

jak umí ovládat své kolo.
Pedagogická praxe Umožnění praxe dvěma studentkám 

III. ročníku Pedagogického lycea

     Na řadě těchto soutěží a aktivit se staly diváky i porotci nejen děti ŠD, ale i zaměstnanci
školy, děti MŠ a v neposlední řadě i rodiče.
     Děti, a to hlavně v zimních měsících, vyráběly a tvořily nejrůznější věci, které zdobily
školu nebo si je děti odnášely domů.
     V průběhu celého školního roku byly děti opakovaně upozorněny na bezpečné chování.
Stejně tak bylo dohlíženo, aby se děti učily řešit konflikty mezi sebou. Naší snahou je, aby
děti byly k sobě ohleduplné a chápavé. Starší děti pomáhaly mladším zapojit se do kolektivu
celé družiny tak, aby se cítily být součástí jeho celku.
     Oblast  dobré spolupráce a vztahů,  co se týče rodičů či spolupracovníků,  má pro nás
zásadní  význam.  Proto  se  snažíme  o  zpětnou  vazbu z jejich  strany.  Většina  dětí  je  v ŠD
spokojena a chodí do ní ráda.
     Rodiče i nadále mohou sledovat činnost svých dětí v družině na webových stránkách
školy, kam pravidelně umisťujeme fotografie.
                                                                Vypracovala: Simona Michálková, vychovatelka ŠD
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Spolupráce s rodiči a veřejnos

Třídní schůzky, konzultace pro
rodiče

Společné třídní schůzky se konají v září, lednu a dubnu 
konzultační hodiny pro rodiče kdykoliv po předchozí 
domluvě s vyučujícími.

Školní akce pro rodiče a veřejnost
říjen „Strašidelné podzimní slavnosti“ - rodiče 
listopad „Kulturní vystoupení pro seniory“ - veřejnost
prosinec „Vánoční besídka“ - rodiče a veřejnost
únor „Dětský karneval“ - rodiče a veřejnost
duben „Jarní dílny“ - rodiče
květen „Besídka ke Dni matek“ - rodiče a veřejnost
červen „Den otců“ - rodiče
červen „Táborák“ - rodiče

i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

    V tomto školním roce na škole neproběhla inspekční činnost. 

j) základní údaje o hospodaření školy

     Státem poskytnuté prostředky na přímé náklady stejně jako prostředky poskytnuté nad 
rámec přímých nákladů a prostředky na provoz od zřizovatele byly využity v souladu s 
jejich účelem. Přesné vyúčtování nelze vyčíslit, protože jsou účtovány za kalendářní, nikoliv 
školní rok.

k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

● údaje o zapojení školy do rozvojových programů

Název programu Šablony

Stručný popis programu OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ

Cíl zapojení školy DVPP pedagogických pracovníků
Sdílení zkušeností pedagogů různých škol
Podpora práce s dvouletými dětmi
Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem

Počty zapojených 11 dětí MŠ + 13 žáků ZŠ, 3 učitelé, 1 nepedagogický pracovník

Finanční vypořádání dotace: 444 356,- / spoluúčast: 0,- Kč

Název programu 4. Výzva MAS-IROP06 Infrastruktura základních škol

Stručný popis programu ICT vybavení pro ZŠ 

Cíl zapojení školy Vybavení počítačové učebny moderní počítačovou a projekční 
technikou

Finanční vypořádání dotace: 384 629,35- Kč / spoluúčast 20243,65 Kč
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 ● údaje o zapojení školy do mezinárodních programů

     Škola se nezapojila do žádného rozvojového programu.

l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

     Škola do tohoto programu není zapojena.

m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 
z cizích zdrojů

● projekty a granty MŠMT

Název programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 – III. etapa

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

Stručný popis programu Dotace určená k financování dopravy žáků na lekce plaveckého 
výcviku

Počty zapojených 14 žáků ZŠ

Finanční vypořádání dotace: 21 198,- Kč / spoluúčast: 0,- Kč

n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

● Spolupráce s odborovými organizacemi
Skola nespolupracuje s odborovými organizacemi

● Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů
Skola nespolupracuje s organizacemi zaměstnavatelů 

● Spolupráce s dalšími partnery
Skola spolupracuje v rámci plněnı́ úkolů ve vzdělávánı́  s partnerskými školami v rámci
spolupráce  tzv.  „SPOJ“, s Obecním  úřadem  Jindřichov,  Dobrovolnými  hasiči  Jindřichov,
COOP  Jindřichov,  Obchůdkem  „U  Nadi“,  Mysliveckým  sdružením  Varta  Jindřichov,
Zemědělským družstvem a.s. Luha Jindřichov

Tato výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě 30. 8. 2019 a byla projednána a 
schválena ve školské radě dne 5. 9. 2019.

_____________________                                                      _________________
Mgr. Kateřina Pastorková                                                        Mgr. Iva Polášková   
předsedkyně školské rady                                                             ředitelka školy

                            

V Jindřichově 30. 8. 2019
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