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Výroční zpráva o činnosti

Základní školy a Mateřské školy
Jindřichov, okr. Přerov
přísp.org.
v roce 2016/2017
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.

1

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

a) základní údaje o škole
Název: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace
Sídlo: Jindřichov 122, 753 01 Hranice
Zřizovatel: Obec Jindřichov, Jindřichov 19, 753 01 Hranice
Ředitelka školy: Mgr. Iva Polášková
e-mailová adresa: polaiv1@seznam.cz
identifikátor zařízení: 600146740
IČO: 70985928
tel.: 581625390
Školská rada zřízena 10. 10. 2005 ve složení: Prokeš Alois - jmenován zřizovatelem,
Michálková Simona - zvolena pedagogickými pracovníky, Mgr. Pastorková Kateřina –
předsedkyně - zvolena zákonnými zástupci žáků.
Škola je od 1. 1. 2003 právním subjektem.
Charakteristika školy:
V roce 1996 byla založena Základní škola a Mateřská škola Jindřichov jako škola
dvojtřídní, spojující 3 součásti: ZŠ, MŠ a ŠJ. Základní škola sídlila ve staré budově č. 86 a
v prvním roce svého působení kooperovala se ZŠ Střítež nad Ludinou. Od následujícího
školního roku se škola osamostatnila a ZŠ Jindřichov začala pracovat jako škola jednotřídní se
spojenými ročníky 1., 2. a 3., přestěhovala se do nově zrekonstruované budovy při MŠ
Jindřichov č. 122, kde sídlí dodnes. Od téhož roku byla při škole zřízena také školní družina.
Od školního roku 2008/2009 škola vzdělává i žáky 4. ročníku.
V roce 2016/2017 ZŠ navštěvovalo od 1. září 13 žáků, 6 dívek a 7 chlapců. Do 1. ročníku
nebyl zapsán žádný žák, ve 2. ročníku se vzdělávalo 5 žáků, ve 3. ročníku 5 žáků
a ve 4. ročníku 3 žáci. Školní družinu navštěvovalo 13 žáků.
Mateřskou školu navštěvovalo od září 11 dětí, z toho 4 dívky. V průběhu roku byl přijat
1 chlapec.

b) přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve
školském rejstříku
Škola poskytuje základní vzdělání pro žáky 1. až 4. ročníku ZŠ a předškolní vzdělání pro
děti od 3 do 6 let. Ve výjimečných případech jsou přijímány i děti mladší 3 let, pro tyto účely
byla vypracována Směrnice stanovující podmínky přijetí. V MŠ byli žáci vzděláváni podle
ŠVP pro PV „Naše školička“. V základní škole se ve všech ročnících vyučovalo podle ŠVP
pro ZŠ „Škola pro všechny“. Pedagogická činnost byla řízena platnými předpisy pro ZŠ.

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Ředitelkou školy byla Mgr. Iva Polášková, vzdělání vysokoškolské - PdF Ostrava, obor
1.- 4. ročník ZŠ s rozšířenou výukou TV, praxe ve školství 31 let.
Na částečný úvazek ve škole byla zaměstnána další učitelka ZŠ, vzdělání vysokoškolské PdF UP Olomouc, obor 1.- 5. ročník ZŠ s rozšířenou výukou TV, délka praxe 34 roků.
V MŠ pracují dvě p. učitelky na částečný úvazek. Jedna p. učitelka má středoškolské
vzdělání – SPgŠ s 15- letou praxí, druhá p. učitelka má také středoškolské vzdělání – SPgŠ a
již 24 let praxe ve školství.
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Tatáž pracovnice je i vychovatelkou ŠD, pro vychovatelství má maturitní vzdělání.
Vedoucí školní jídelny je zároveň i školnicí – domovnicí a pracovnicí provozu. Má
středoškolské vzdělání.
Kuchařka školní jídelny je vyučená s praxí 14 let.
d) ● údaje o přijímacím řízení do MŠ
Přijímací řízení do mateřské školy provádíme průběžně, jak rodiče projeví zájem.
Z důvodu nízkého počtu dětí v MŠ byl i letos vypsán zápis do MŠ, bylo přijato 6 dětí, které
nastoupí do MŠ k 1. 9. 2017. Škola se stále snaží získat nové děti i jinou formou –
zveřejněním volných míst na webových stránkách obce, podáním inzerátu v Hranickém
týdnu, vyvěšením letáků.
MŠ však nesplňovala podle školského zákona § 2 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání počty přijatých dětí ve třídách MŠ, požádala o udělení výjimky
z počtu dětí, které bylo vyhověno.
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 se dostavilo 8 žáků. V dubnu rodiče 1 žáka požádali o odklad
povinné školní docházky o jeden rok. Na základě posudku lékaře a PPP jim bylo vyhověno.

e) údaje o výsledcích vzdělávání
2. ročník 4 žáci
3. ročník 5 žáci
4. ročník 2 žáci

prospěli s vyznamenáním, 1 prospěl
prospělo s vyznamenáním
prospěli s vyznamenáním, 1 prospěl

Nikomu nebyla udělena snížená známka z chování. Byly uděleny 3 knižní odměny.

f) údaje o prevenci rizikového chování
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
Ředitelka školy se zúčastnila vzdělávacích programů:
Krajská konference škol Olomouckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu
V rámci MAS Hranicko – Společné vzdělávání a OP VVV k tzv. „ šablonám“ pro MŠ a ZŠ
Učitelka MŠ se zúčastnila vzdělávacích programů:
Krajská konference škol Olomouckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu
V rámci MAS Hranicko – Společná setkávání učitelů MŠ a ukázky práce s dětmi v MŠ
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Jak inovovat školní vzdělávací program
Vedoucí ŠJ se zúčastnila semináře
Hygienické požadavky na školní stravování pro vedoucí školních jídelen

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
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. Dále si kontrolujeme plnění
výstupů z ŠVP, sdělujeme zkušenosti s učebnicemi, pomůckami apod.
Navíc každá škola pořádá společná setkání v rámci soutěží. V listopadu jsme navštívili ZŠ
v Olšovci, kde si žáci prověřili své všeobecné znalosti v soutěži pod názvem „Olšovská
makovice“, v květnu uspořádala ZŠ v Partutovicích tvořivou soutěž „ Partutovský všeuměl“ a
naše škola již tradičně pěveckou soutěž „Jindřichovský Kokrháč“.
V červnu jsme bojovali s žáky z Olšovce, Partutovic a Stříteže n. L. v branném závodě
nazvaný „Střítežský bloudil“, v Ústí si naši žáci změřili své fyzické dovednosti v Triatlonu a
v Opatovicích ve vybíjené.
Po celý rok jsme se účastnili turnaje malotřídních škol v miniházené.
Skvělé výkony v dramatickém umění jsme předvedli rodičům a občanům Jindřichova na
několika divadelních představeních, které jsme nastudovali v hodinách českého jazyka i po
vyučování. Vystupovali jsme na besídkách - vánoční, ke Dni matek a pro seniory. V zimě
jsme pořádali pro děti a obec tradiční maškarní karneval s bohatou tombolou. S rodiči jsme se
setkali na podzimní Drakiádě, v březnu na velikonoční dílně a v červnu jsme oslavili s tatínky
Den otců.
Děti i žáci navštívili několik divadelních a hudebních představení, u nás v Jindřichově, v MŠ
ve Stříteži nad Ludinou a v loutkovém divadle v Ostravě, vánoční a velikonoční výstavu
v Galerii M+M v Hranicích a vánoční výstavu s dílničkami v Přerově na zámku. V Olomouci
jsme byli na exkurzi v „Mýdlárně a svíčkárně“ a vyrobili si krásné dárečky pro rodiče.
Během roku se žáci ZŠ i děti MŠ účastnili besedy s městskou policií a s hasiči se vzdělávali
v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. V cyklu programů „Etické otázky každého
dne“ si s paní lektorkou povídali, jak se bránit nátlaku a jak čelit neúspěchu.
V dopravní výchově prověřovali žáci ZŠ a předškoláci své znalosti a schopnosti na dopravním
hřišti v Hranicích a ve školní družině v soutěži „Jízda zručnosti“.
Vzdělávali se i v oblasti ekologie. Byli na exkurzi ve SLŠ v Hranicích, kde si společně se
studenty lesnické školy povídali o přírodě, navštívili Arboretum a zahráli si několik naučných
her. V rámci Dne Země byli na exkurzi v Ekoltesu ve sběrném dvoře v Hranicích.
V obci se podíleli na úklidu autobusových zastávek a jiných společných prostranstvích.
Průběžně během celého roku třídili odpad.
Děti i žáci naší školy se aktivně zapojili do sběru starého papíru a i letos obhájili 1. místo
v kategorii „Sběr papíru dle průměru celkového nasbíraného množství na počet žáků”.
Sběrem víček z PET lahví a zakoupením drobných předmětů neziskových organizací Fondu
Sidus a Život dětem přispěli na pomoc nemocným a postiženým dětem.
Využili jsme 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“.
Školní výlet pro 3. a 4.třídu v Praze, návštěva ZOO v Olomouci, exkurze do jeskyní v
Teplicích nad Bečvou, tradiční táborák a spaní ve škole úspěšně završily školní rok.
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i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Na škole v tomto školním roce 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
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
Škola nepředložila a nerealizovala žádný projekt.

n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Žádná z těchto organizací na škole není.
Tato výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě 1. 9. 2017 a byla projednána a
schválena ve školské radě dne 11. 9. 2017.

Mgr. Kateřina Pastorková
předsedkyně školské rady

Mgr. Iva Polášková
ředitelka školy

V Jindřichově 1. 9. 2017
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