
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 2021/2022

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

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 Ing. Alena Pavelková

Člen – jmenován zřizovatelem Bc. 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/Ludinou, se kterou 
škola úzce spolupracuje.

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Personální obsazení školy k 1. 9. 2021

jméno a příjmení pracovní zařazení délka praxe
Mgr. Iva Polášková ředitelka školy + učitelka ZŠ 36 let
Mgr. Lucie Kovaříková učitelka ZŠ + vychovatelka ŠD 3 roky /2 roky
Simona Michálková vedoucí učitelka MŠ 29 let
Tereza Sigmundová učitelka MŠ 2 roky
Lucie Sedláková asistent pedagoga 3 roky

Marie Křenková školnice + školní asistent ESF 22 let
Lenka Peperniková vedoucí ŠJ + pracovnice provozu + účetní 17 let
Jana Thielová kuchařka 4 roky
Mgr. Michal Zahálka katecheta 16 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 2 2
31 - 40 let 0 1 1
41 - 50 let 1 3 4
51 - 60 let 0 2 2

   61 a více let 0 0 0
celkem 1 8 9

 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 5 5
vyšší odborné 0 0 0
vysokoškolské 1 2 3

celkem 1 8 9

 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 proběhl v období od 2. do 16. 5. 2022. Zákonní zástupci společně s dětmi 
měli možnost navštívit MŠ osobně dne 12. 5. 2022. 
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podalo 6 zákonných zástupců dítěte osobně do 
školy či poštou. 
Všechny děti, jejichž rodiče projevili zájem o přijetí dítěte do MŠ, byly přijaty (1 dívka a 1 
chlapec z obce Jindřichov, 2 dívky a 2 chlapci z okolních obcí).

 ● údaje o zápisu k povinné školní docházce

K zápisu do 1. ročníku, který se konal 7. 4. 2022 se dostavili 2 žáci, z toho 1 žák po odkladu 
školní docházky. Oba žáci byli přijati (1 dívka, 1 chlapec)
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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. 6 4 2

2. 1 1 0

3. 1 0 1

4. 2 1 1

celkem 10 6 4 ne

Celkové hodnocení žáků – prospěch

třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli

1. 6 0 0

2. 1 0 0

3. 1 0 0

4. 1 1 0

celkem 9 1 0

Výchovná opatření
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třída
pochvala

třídního učitele
pochvala

ředitele školy
knižní odměny

napomenutí třídního učitele /
důtka třídního učitele /

důtka ředitele školy

1. 18 0 0 0

2. 3 0 0 0

3. 3 0 0 0

4. 6 2 2 0

celkem 30 2 2 0

Počet omluvených / neomluvených hodin

třída počet omluvených
hodin

průměr na žáka počet neomluvených
hodin

průměr na žáka

1. 446 74,3 0 0

2. 123             123 0 0

3. 150             150 0 0

4. 311             155,5 0 0

celkem             1030             103 0 0

Nepovinné předměty

název nepovinného předmětu počet navštěvujících žáků

Náboženství 6

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

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
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Mgr. Iva Polášková Novely právních předpisů od 1. 1. 2022
Společná setkání ředitelů v rámci projektu MAP II – digitální gramotnost
Fungování týmů a týmová role
Já se z toho zblázním aneb Jsem ředitelem školy
Komunikace pro vedoucí pracovníky
Jak na inovaci ŠVP základního vzdělávání
Sledování vývoje čtení a psaní u žáků na 1.stupni ZŠ

Mgr. Lucie Kovaříková Když se v matematice nedaří (intervence a stimulace matematických schopností a 
dovedností)

Simona Michálková Kam dříve, co dříve? Aneb jsem ředitelkou mateřské školy
To nejlepší z Montessori pedagogiky – originální pomůcky, které přispívají 
k všestrannému rozvoji dítěte
Jak inovovat ŠVP pro předškolní vzdělávání
Metodika logopedické prevence

Tereza Sigmundová Nezastupitelné místo pohádky ve vývoji dítěte
Sociální dovednosti dítěte předškolního věku

Lucie Sedláková Jak podpořit u dětí vědomé zacházení s pozorností
Zážitkové hry pro děti v přírodě

Lenka Peperniková Krajská konference hromadného 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.
      Každá škola měla v plánu uspořádat společná setkání v rámci soutěží, z důvodů 
mimořádných opatřeních se neuskutečnila akce pořádaná ZŠ Olšovec „Olšovská makovice“. 
Velkému úspěchu se však těšily další z nich: „Střítežský bloudil“, Partutovický všeuměl“ a 
„Jindřichovská kostka“.
     V rámci výuky TV žáci absolvovali plavecký výcvik v Hranicích a kurz bruslení v Novém 
Jičíně.
     Poprvé se letos ve spolupráci se spádovými školami uskutečnila „Škola v přírodě“ 
v nedalekém Spálovském mlýně pod vedením zkušených lektorů, a to v období od 6. – 10. 6. 
2022.
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     Žáci během roku navštívili několik divadelních a hudebních představení, zúčastnili se 
mnoha besed, výletů a exkurzí, kurzů i soutěží:

září „Dopravní hřiště“ dopravní výchova - Hranice

říjen „Lesní pedagogika“ exkurze – Libavá – enviromentální výchova

listopad „Tonda Obal na cestách“ Beseda na téma životní prostředí a třídění odpadu

listopad „Netopýři“ beseda s prožitkem v naší škole – enviromentální 
výuka

prosinec „Mikulášská nadílka“ udržování tradic

leden „Karneval“ projektová výuka plná zábavy a her

duben „Písnička pro draka“ divadelní představení ve Stříteži n/L.

duben „Šel zahradník do zahrady“ divadelní představení v naší škole

duben „Den Země“ a myslivost beseda o myslivosti a projektový den v naší škole – 
enviromentální výchova

květen „Kikiriký“ divadelní představení v naší škole

červen „Dětský den s hasiči“ sportovní den plný her a zábavy 

červen „Pod vodou nad vodou“ exkurze do Valašského Meziříčí – enviromentální 
výchova

červen „Pasování na čtenáře“ prohlídka nové knihovny v obci, rozvoj čtenářských 
dovedností

červen „Geometrický svět“ exkurze do Ostravy - Vítkovic – matematická 
představivost

červen „Táborák a spaní ve škole“ tradiční loučení se školním rokem, předškoláky a 
žáky 4.třídy

     Děti i žáci naší školy se aktivně zapojili do sběru starého papíru. Zakoupením drobných 
předmětů neziskových organizací Fondu Sidus a Život dětem přispěli na pomoc nemocným a 
postiženým dětem.
     Zapojením do projektu Šablony II. jsme získali dotace, které jsme využili především na 
zakoupení nových moderních pomůcek především na rozvoj čtenářské a matematické 
gramotnosti, do polytechniky, přírodovědy a sportovního vyžití dětí a žáků.
    Zapojili jsme se jako každý rok do výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“ a také do
výzvy MAP II Hranice ke tvorbě školního kalendáře s obrázky dětí.
    Zdravý životní styl žáků podporujeme projekty „Ovoce o škol“ a „Mléko do škol“.
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 doplňovány.
Evaluace organizačních podmínek
     V organizaci dne v MŠ nedošlo k žádné změně. Vše vyhovuje stanoviskům RVP PV i 
personálu školy.
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Evaluace personálních podmínek
     Vedoucí učitelka, učitelka i asistentka pedagoga zůstaly nezměněny. V tomto školním roce
se zúčastnily mnoha seminářů k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Všechny 
mají vhodné podmínky k naplnění cílů RVP PV.
Uplatnění výchovně vzdělávacích metod, postupů a forem práce
     K dětem přistupujeme individuálně podle jejich věku a individuálních potřeb. Celkový 
počet je 21 dětí z toho 12 děvčat a 10 chlapců. Od září jsme přijali 2 dvouleté děti. Od 16. 
října 2022 1 dítě. Předškoláci byli 3. 
     Ranní i odpolední komunikace s rodiči je každodenní běžnou záležitostí.  Při práci s dětmi 
jsme uplatňovali námětové hry, pohybové hry, hudebně pohybové hry, situační a didaktické 
hry, spontánní a manipulační aktivity. Bylo používáno i prožitkové učení hrou. Dále byly 
používány řízené, individuální, skupinové a frontální činnosti.
Evaluace tematických celků
     Tematické celky jsou hodnoceny po ukončení na jednotném listu hodnocení tematického 
celku. Hodnotící list je přehledný a obnáší vše potřebné. Dokumentaci vede vedoucí učitelka 
Simona Michálková.
Záznamy o rozvoji dítěte
     V sepisování záznamů o rozvoji dětí se drží obě učitelky i asistentka pedagoga stejných 
oblastí a to: počet dní kdy dítě navštívilo MŠ, hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku; 
zrakové vnímání; vnímání prostoru; vnímání času; řeč; sluchové vnímání; základní 
matematické představy; sociální dovednosti, hra; sebeobsluha, samostatnost; truhla pokladů 
s vlastními 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
     Proběhl plavecký výcvik (10 lekcí) a kurzy jógy (10 lekcí).
Evaluace spolupráce se základní školou a veřejností
     Aktivně spolupracujeme s Obecním úřadem Jindřichov, Dobrovolnými hasiči Jindřichov, 
Mysliveckým sdružením Varta Jindřichov, Zemědělským družstvem a.s. Luha Jindřichov, 
Soukromými zemědělci Holčákovými, Mateřskou školou Střítež nad Ludinou, s rodiči a 
přáteli školy.
     Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ-DVPP; Sdílení zkušeností pedagogů z různých
škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv. 
     Vánoční vystoupení proběhlo na zahradě MŠ a vystoupení ke Dni matek v místním sále. 
V květnu se uskutečnilo vystoupení k Vítání občánků s nejstaršími dětmi, ve spolupráci 
s žáky základní školy v Jindřichově.  Vzájemná spolupráce mateřské a základní školy funguje 
na principu vzájemných návštěv. Sdílíme zkušenosti, 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 a nově byla 
zřízena facebooková stránka školy.
                                                                                        Vypracovala: Simona Michálková

                                                                                              vedoucí učitelka MŠ
 Školní družina

     V tomto školním roce jsme pracovali podle Školního vzdělávacího programu pro školní 
družiny, dále jen ŠVP ŠD s názvem „Naše školička“. Hlavním cílem školní družiny je 
výchovný záměr orientovaný směrem k dítěti. Směřujeme k tomu, aby děti získaly dobré 
základy do života a do dalšího vzdělávání. Náplň školní družiny je zaměřena na činnosti 
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tělovýchovné, výtvarné, pracovní, hudební, pohybové, přírodovědné, vlastivědné a 
zeměpisné. V naší družině nabízíme spoustu her, ale i vzdělávacích obsahů.
     V uplynulém školním roce jsme si užili spoustu zábavy, a také jsme se toho hodně 
dozvěděli. Chodili jsme často do přírody a vytvářeli jsme spoustu zajímavých výrobků. 
Naučili jsme se, jak funguje počasí, postavili jsme domeček pro panenky, který jsme celý 
vybavili, naučili jsme pojmenovávat spoustu zvířat a rostlin, namalovali nespočet obrázků a 
zazpívali mnoho písniček. 
     V tomto školním roce bylo do školní družiny zapsáno 10 dětí. Šest děvčat a čtyři chlapci 
ve věku od 6 do 10 let.
     Školní družina se nachází ve třídě základní školy, která má bohatou materiální výbavu. Je 
zde prostor i na odpočinek dětí. Dále využíváme školní zahradu, park, školní hřiště, obecní 
hřiště, počítačovou učebnu a také jsme chodili často do lesa. 
     Nejzajímavější realizované akce ve školní družině v roce 2021/2022

- „Strašidelný rej“ – děti se oblekly do kostýmů a vyzkoušely si strašidelné hry
- „Jindřichovský slavík“ – děti si zazpívaly jednu lidovou a jednu umělou píseň
- „Pečení cukroví“ – děti si upekly perníčky
- „Karneval“ – děti čekaly karnevalové hry, tance, tombola
- „Máme rádi pomazánky“- děti se rozdělily do skupin a vytvořily různorodé  

pomazánky
- „Jarní tvoření“  - vytvořili jsme si velikonoční vajíčka a upekli jsme si jidáše
- „Jarní piknik“ – děti si připravily dobroty, které jsme šli sníst do lesa na deku

     Na akcích se staly diváky nejen děti ze školní družiny, ale i zaměstnanci školy. Pomohli 
nám i s realizací některých náročnějších aktivit. Za to jim mnohokrát děkujeme. 
     Děti si přes celý rok tvořily spoustu výrobků, které zdobily celé prostředí školy, ale pak si 
je také mohly odnášet domů. 
     V průběhu celého školního roku jsme dbali na kázeň dětí a dodržování pravidel. Starší děti 
pomáhaly mladším. Dbali jsme na to, aby bylo ve třídě stále příjemné klima mezi žáky.  
     Oblast dobré spolupráce s dětmi, rodiči a zaměstnanci školy má pro nás velký význam. 
Snažíme se o zpětnou vazbu z jejich stran. Většina dětí je ve školní družině spokojena a chodí
do ní ráda.
     Rodiče mohou sledovat činnosti svých dětí i nadále na webových stránkách školy nebo na 
facebooku, kam pravidelně umisťujeme aktuality i fotografie. 

                Vypracovala: Mgr. Lucie Kovaříková

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 /komunitní setkávání/
září „Podzimní dílny“ – podzimní dekorace, hry, zábava
prosinec „Vánoční besídka“
prosinec „Vánoční koledování v obci“
duben „Jarní dílny“ s velikonoční tématikou
duben „Velikonoční koledování v obci“
červen „Táborák“ a spaní předškoláků ve škole
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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 III.

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

Cíl zapojení školy Sdílení zkušeností pedagogů různých škol
Personální podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Projektové dny ve škole

Počty zapojených 20 dětí MŠ + 10 žáků ZŠ
5 pedagogických pracovníků, 1 nepedagogický pracovník

Finanční vypořádání dotace: 442 360,- / spoluúčast: 0,- Kč

● 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 31. 8. 2022 a byla projednána a 
schválena ve školské radě dne 6. 9. 2022

_____________________                                                      ___________________
  Ing. Alena Pavelková                                                               Mgr. Iva Polášková            
předsedkyně školské rady                                                             ředitelka školy

                            

V Jindřichově 31. 8. 2022
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