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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2012/13
Část I.
Základní údaje o škole
Název školy:

ZŠ a MŠ Opava – Malé Hoštice – příspěvková
organizace

Adresa školy:

Dvořákova 37, 747 05 Opava

IČ školy:

70 999 368

Telefonní kontakt:

553 765 151

Adresa pro dálkový přístup:

zs.malehostice@seznam.cz

Webové stránky školy:
www.zsmalehostice.wz.cz
Zřizovatel školy:

Statutární město Opava

Ředitel školy:

Mgr. Dagmar Mlčochová

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

--------------Mgr. Hana Radová

Výchovný poradce:
Školní speciální pedagog:

-----------------------------

Školní psycholog:
Vedoucí učitelka mateřské školy:
Vedoucí vychovatelka školní
družiny:

--------------p. Hana Kupková
p. Jana Nedvídková
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Část II.
Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje
(v souladu se zápisem ve školském rejstříku)
Základní vzdělávání

Školní vzdělávací program Tvořivá škola

Předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program :
,, Krok za krokem celým rokem“

Část III.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Zaměstnanci školy

Počet fyzických osob

Přepočtený
evidenční počet

Pedagogičtí zaměstnanci

13

11,26

Nepedagogičtí zaměstnanci

5

4,44

2
z toho zaměstnanci výdejny stravy
(škola vyplní podle čtvrtletního výkazu P1-04 ke 30. 6. 2013)

Průměrný plat pedagogických
zaměstnanců za škol. rok 2012/13
Průměrný plat nepedagogických
zaměstnanců za škol. rok 2012/13

1,25

26 009
12 338

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. 2012
120

1

Počet
zapsaných
žáků

Z toho počet žáků
nepatřících do
spádového obvodu
školy

Počet
přijatých
žáků

Počet
1. tříd
k 1. 9. 2013

15

0

14

1

3

b) Mateřské škola
Kapacita
školy

Počet tříd
k 1. 9. 2012

50

2

Počet
zapsaných
dětí
16

Počet
přijatých
dětí
11

Počet tříd
k 1. 9. 2013

Počet
volných míst

2

0

Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
a) Prospěch žáků na základní škole
Počet
Prospělo
Ročník
žáků
s vyznamenáním
18
18
1.
23
23
2.
12
11
3.
17
14
4.
18
10
5.
Celkem za 1 st.
88
76

Prospělo
0
0
1
3
7
11

Neprospělo
0
0
0
0
1
1

b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ, nemáme 9. třídu

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
0
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Část VI.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Činnost na úseku prevence kriminality
a protidrogové prevence
Přednášky
Pobytové semináře pedagogů
Adaptační pobyty žáků
Akce v rámci volného času
Práce se třídami
Vypsat další:
Preventivní program , Nech mě bejt
Preventivní program, Kyberšikana
Poselství křesťanských Velikonoc
Ajax, celoročně ve 2. a 3. třídě
Vládce nebes, soutěž v hodu vlaštovkou
HZS Opava- beseda s žáky 2. třídy
Zdravý životní styl, Zdravá pětka
Červený den, cvičení a projektový den s hasiči
Kurz první pomoci 4. ,5. třída
Zájmové kroužky vedené PP školy

Počet
akcí
0
0
0
3
8
1
1
3
20
1
2
5
1
1
8

Počet zúčastněných
žáků
pedagogů
0
0
0
0
0
0
180
8
141
8
18
14
91
34
91
23
91
18
35
87

Část VII.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Typ kurzu
Efektivní management škol
Typologie MBTI
Vedení obtížného rozhovoru
Respektovat a být respektován
Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Sociální dovednosti a efektivní komunikace
Metody nácviku čtení
EVVO – průřezová témata
EVVO: Proč a jak s dětmi bádat
SFUMATO – splývavé čtení
Rozvoj ústního a písemného projevu v AJ
Hrajeme si s anglickou gramatikou
Jak přispívá čtenářská gramotnost k pravopis. výcviku
Tvorba pracovních listů a testů s využitím ICT
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Počet zúčastněných
pedagogů
2
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
2
2
2

1
1
6
2
8
1
6
1
2
7

Část VIII.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Mimorozpočtové zdroje

Finanční prostředky
v Kč
celkem

využité

poskytnuté granty

nemáme

0

0

sponzoři

nemáme

0

0

ostatní

Dary v roce 2012

10 500

8 000

a) Akce organizované školou

1.

Environmentální výchova

1.1. Sběr, třídění , recyklace
Ve škole je zavedený systém třídění odpadů pro žáky na:
komunální odpad, plasty, víčka, papír, baterie, lektroodpad.
Zapojili jsme se také do sběru tenkostěnného hliníku.
Naše škola je aktivní školou v projektu „Recyklohraní“








třídění plastových láhví a plastů po celý rok
sběr víček po celý rok
sběr baterií, mobilů, elektroodpadu po celý rok
plnění úkolů RECYKLOHRANÍ pro třídní kolektiv
Ve školním roce 2012/2013 se naše škola v kategorii středních
kolektivů umístila v Moravskoslezském kraji na 3. místě ve
sběru víček.
Několik pytlů víček jsme věnovali na nákup invalidního vozíku postiženému chlapci.

1.2. Zdravý způsob života
Výchova ke zdraví tvoří důležitou součást vzdělávání žáků na 1. stupni ZŠ, významně
souvisí s problematikou EVVO.
Děti v jednotlivých ročnících jsou seznamovány s problematikou
postupně, přiměřeně svému věku a v navazujících třídách je učivo
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opakováno a rozšiřováno. Prolíná se všemi vzdělávacími oblastmi.
 16.10. Den výživy – v tento den se všichni pokusíme nezanechat jediný zbytek jídla,
v jednotlivých třídách v rámci PRV a PŘ připomenout bídu třetího světa.
 Projekt Zdravé zuby, všechny ročníky
 Zdravotnický kurz první pomoci, proškolení, beseda, spolupráce s pracovníky ČČK.
 Bruslení, využíváme ledové plochy pro školy, pokud není přírodní led v obci, jezdíme
pravidelně.
 Ovoce do škol, projekt
 Normální je nekouřit, projekt
 Zdravá pětka, projektový den o zdravé výživě

Zdravá pětka

Zdravá pětka – pyramida správné výživy

1.3. Exkurze, vycházky, cvičení v přírodě, interaktivní vyučování
 Strážnice 2013
Nejvýznamnější a vrcholnou akcí v tomto školním roce byla třídenní přírodovědná a vlastivědná
exkurze směřovaná do okolí města Strážnice. Nebyl to běžný výlet, ale interaktivní environmentální
výuka ve velmi atraktivní přírodě. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže ve Strážnici jsme zajistili
dětem místního průvodce, který nás zasvětil do naprosto unikátních přírodních i technických,
vlastivědných a historických zvláštností tohoto regionu.










Návštěva naučné stezky Hvozdnice, ukázka meandrující říčky, poslední lužní les, ukázka
ekosystému s vysokou biodiverzitou živočichů i rostlin, např. chráněný jilm vaz.
Vyhledávání a určování dřevin na dendrologické stezce v městských sadech, popř. v parku
Masarykovy střední škola zemědělská škola v Opavě.
Návštěva čističky odpadních vod Opava
Návštěva linky pro třídění odpadů – Technické služby Opava
Světový den zvířat, připravuje 3. třída. Žáci v tento den přinesou své domácí mazlíčky a
postupně je prezentují ve všech třídách.
Návštěva výstavy zahrádkářů v Malých Hošticích s besedou o včelách
Návštěva Slezského muzea
Broukoviště, exkurze s výkladem
Exkurze Praha – parky a zahrady, historické památky
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Přikrmování zvěře v zimě, krmítko na zahradě a
krmení kachen na řece Opavě
Zimní škola v přírodě na Visalajích s lyžařským
výcvikem
Stopy zvířat ve sněhu – vycházka
Odevzdání úkolu RECYKLOHRANÍ – ČERNÁ
SKLÁDKA
Den vody – projekty tříd – všichni
Zapojení do soutěže ke Dni Země, VV soutěž
Exkurze - pro žáky 3. a 5. třídy, třídenní výlet:
Prohlídka Muzea Jihovýchodní Moravy , Vnorovský jez – plavba po Baťově kanále velkou
lodí , praktická ukázka činnosti plavebních komor, přírodovědné zajímavosti lužního lesa,
exkurze na přírodní památku Váté písky, Moravská Sahara (stepní květena, ohrožení a
ochrana lokality, těžba písku atp.

Broukoviště

Praha

1.4. Humanitární pomoc, sbírky
Jedním z výchovných záměrů je posilovat u dětí sociální cítění, probudit potřebu pomáhat,
ukázat jim, že i oni se mohou dostat do situace, kdy budou očekávat pomoc okolí.
Každým rokem organizujeme na škole několik sbírek.
Pravidelně přispíváme :
 Fond SIDUS o.p.s. , pro onkologicky nemocné děti
 CPK Chrpa Pardubice, hipoterapie
 Fond ohrožených dětí
 Sbírka pro psí útulek v Opavě
 Adopce lva berberského
1.5. Umění a kultura, výtvarné práce s přírodninami, dodržování tradic


Dodržování tradic, zvyků, návrat ke kořenům, návrat k našemu nářečí a rčením.
Součástí života školy a života v Malých Hošticích jsou veřejná vystoupení žáků školy.
Do programu se vždy snažíme začlenit koledy, písničky, rčení, tanečky z Hlučínska.
 Dílničky pro děti a rodiče, navazování neformálních vazeb mezi školou a rodinou, práce
s přírodninami.

8








2.

Dýnománie , dotváření dýní
Koncert lidových nástrojů – dudy.
Zpívání u Kaple
Projekt Lada, Ladovská zima očima dětí, výtvarná soutěž
Vánoční dílnička , velikonoční dílnička pro děti a rodiče.
Animační programy , s žáky navštěvujeme animační programy
v Domě umění Obecním domě
VV soutěž:“ Doma i ve škole myslíme na přírodu“ , výtvarná soutěž .
Dopravní výchova

Další naší prioritou je dopravní výchova, dopravní výchově se věnujeme
napříč všemi ročníky po celý rok a uskutečnili jsme tyto akce:
- celoroční projekt - jízda zručnosti
- kurz chodec – pro žáky 2. třídy
- kurz dopravní výchovy pro žáky 4. Třídy
- připravujeme žáky 5. třídy na soutěž MLADÝ CYKLISTA, v roce
2013 jsme v oblastním a okresním kole skončili na 1. místě, v krajském
kole na 6.místě

3.

Zapojení rodičů do života školy

Zapojení rodičů do života školy považujeme za svou silnou stránku. Spolupráce se rozvíjí po řadu let
jak na úrovni formální – spolupráce s Radou rodičů, tak na úrovni neformální, kdy rodiče vstupují do
života školy, třídy, z vlastní iniciativy. Rodiče sami spontánně pomohou, podílejí se na životě školy,
sdílejí se svými dětmi různé školní aktivity. Rodič již není ten, kdo pouze pasivně sleduje nacvičený
program, ale aktivně se zapojuje do dění, spolu se svým dítkem tvoří, společně rozvíjejí nápady,
prožívají radost ze společné práce, inspiraci si odnášejí domů.
Pro rodiče a děti jsme připravili tyto akce :
- slavnostní zahájení školního roku s programem žáků
- lampiónový průvod s maskami a opékáním
- Mikulášská nadílka
- po celý rok bruslení na zimním stadionu v Opavě
- den otevřených dveří pro rodiče prvňáčků,
slavnostní předávání slabikářů
- adventní koncert pro rodiče a pro seniory
- zpívání na schodech, celá škola a hosté – koledy
- vánoční dílničky pro děti a rodiče,
- maškarní ples
- tvořivá dílna pro rodiče a děti, velikonoce, veřejné
vystoupení žáků a dětí MŠ - JARO
- třídní besídky a veřejné vystoupení děti MŠ a ZŠ ke Dni matek pro rodiče a pro seniory
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- Den dětí – soutěže, zahradní slavnost
- po celý rok sběr plastových víček, starého papíru, víček, hliníku
4.

Kulturní akce

- Den pro prvňáčky – zábavné dopoledne a divadelní představení věnované Statutárním
městem Opava
- Praha – jednodenní vlastivědná exkurze žáků 5. třídy
- výchovný koncert, chlapecký sbor z Litoměřic účastník festivalu „Cantat Opava“
- návštěva Slezského muzea v Opavě
- Poselství křesťanských Velikonoc – Opavsko – Ostravská diecéze
- Josef Lada očima dětí, výstava žákovských prací
- zpívání a koledování u Kaple
- Animační program „ Zdeněk Burian“
- knihovnická lekce
- koncert – lidové nástroje/ dudák/
- muzeum v Hlučíně, výstava MERKUR
- Zájezd do Divadla loutek v Ostravě /3., 4., 5. třída Čtyřlístek zasahuje /
- Zájezd do Divadla loutek v Ostravě /1.,2.,3. třída Perníková chaloupka/
- návštěva Státního archivu v Opavě

b)

Účast na dalších akcích

„Najdi svůj červený kontejner“ osvětová akce o třídění odpadů, Opava – Dolní nám.
„Červený den“ společné cvičení HZS Opava, HZS Opava – Malé Hoštice, HZS Kravaře.
Cvičný poplach, evakuace školy, ukázka různých způsobů hašení.
Studenti UP Olomouc provedli instruktáž správné hygieny zubů. ( 1.-5. třída)
ČČK - poskytování první pomoci, instruktáž pro žáky 4. a 5.

c)

Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou

Ve školním roce 2012 -2013 jsme spolupráci se zahraniční školou neměli.
d)

Účast na olympiádách a soutěžích (stačí vložit tabulku zpracovanou pro OŠ)
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Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2012/2013
umístění v

Název soutěže

okresním kole
krajském
(nebo oblastním) kole
ústředním

Soutěže typu A
A1) MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

účast

A10) MATEMATICKÝ KLOKAN

účast
2. a 3.
místo

A18) EVROPA VE ŠKOLE

Soutěže typu B
B40) DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ

obl. kolo

1. místo

okr. kolo

1. místo

6. místo

Jiné soutěže
Vánoční strom, nejkrásnější ozdoba
Česká pošta :" Jak je voda drahocenná" liter.
soutěž

účast

" Zdravé, veselé zoubky" , výtvarná soutěž

účast

"Mandala dětem" , Výtvarná soutěž
"Doma i ve škole myslíme na přírodu"

účast

3 práce uspěly a byly vybrány do
kalendáře
účast

"Vládce nebes " , časopis ABC, hod vlaštovkou

účast

Sběr víček plastových lahví/ vyhlašuje Rada
dětí a mládeže Moravskoslezského kraje /
"Ladova zima" výtvarná soutěž, vyhlašuje OÚ
Opava - Malé Hoštice

3. místo v kraji

" Zlatý Ámos"
Řmesla , MM Opavy , výroba loutky

účast v regionálním kole ve
Vratimově
MŠ- 2. místo, ZŠ- účast

Sběr hliníku, vyhlašuje MM Opavy,

účast, 12. místo

Škola vyhlašuje školní kola soutěží ve zpěvu, recitaci, gymnastice, šplhu, vybíjené,
přehazované a dalších výtvarných soutěží ve spolupráci a pod záštitou obce a Rady rodičů
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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
b) kontrolní činnost provedena ČŠI : nebyla
c) kontrola provedena odborem kontroly MMO : nebyla
d) kontrola provedena KÚ MSK : nebyla

Část X.
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012
a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu
(škola použije tabulku zpracovanou pro závěrečný účet města 2012 = List č. 2 a List č. 3)
b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele
(Doložit přílohy ze ZÚ 2012:
List č. 4 náklady, List č. 5 výnosy, List č. 6 hospodaření školy s finančními prostředky)
c) Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele

Pořízení majetku, přírůstky v roce 2012 : Kč
Základní škola
Školní tabule Triptych 2 ks
Žákovský nábytek
Pěnové kostky pro ŠD
Interaktivní tabule
(z prostředků EU)

ZŠ celkem

Mateřská škola
63 120
17 516
9 900
97 972

188 508

Pomůcky, hračky
Laminovačka
Fototaparát
Vysavač
ELEKTROLUX

7 410
2 218
2 890
7 999

MŠ celkem

20 517

Péče o spravovaný majetek, opravy, služby v roce 2012
Oprava a údržba spravovaného majetku MŠ
Oprava, instalatérské a topenářské páce
Malování
Elektro revize
Opravy, nákup materiálu
Oprava obložení
Výměna písku
Opravy a služby MŠ celkem

Částka celkem
6096
17 186
5 181
456
18 636
4 861
52 416 Kč
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Oprava a údržba spravovaného majetku ZŠ
Oprava, elektro práce
Podlahářské práce
Výměna oken, suterén - jídelna
Elektro revize
Oprava kopírky
Servisní prohlídka kotelny, údržba, MŠ, ZŠ
Opravy ZŠ celkem

Částka celkem
14 365
5 025
39 263
11 265
3 900
7 680
81 498 Kč

Investiční akce z vlastních zdrojů

Částka celkem

Neměli jsme investiční akci

0

Investiční akce ze zdrojů odboru investic MMO

Částka celkem

Neměli jsme investiční akci

0
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Část XI.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Název programu

Počet zúčastněných
ostatních
žáků (dětí) pedagogů
zam.

Způsob zapojení

nemáme
Další informace:

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

Počet zúčastněných na
vzdělávání
žáků
pedagogů
ostatních
(dětí)

nemáme

Část XIII.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

Finanční prostředky v Kč
Název projektu

celkem

využité

324728,96

324728,96

státní fondy
programy EU

ŠKOLA HROU

projekty KÚ MSK
Projekty MŠMT
jiné projekty
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Část XIV.
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Organizace, s kterou PO
spolupracuje (HZS, ....)
Biskupství ostravsko opavské
OKO

Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu

Počet
zúčastněných
žáků

Společné projekty – „Poselství křesťanských
Velikonoc“
Navštěvujeme výstavy, animační programy,
zapojujeme se do vyhlašovaných soutěží
Školení pro žáky 2. třídy, 2 lekce , cvičný poplach

90

HZS Opava a HZS Opava –
Malé Hoštice
Městská policie

Prezentace a ukázky hasičské techniky, cvičení

91

Projekt Ajax ve 2. a 3. třídě

35

Gymnázium v Opavě

90

SPg v Krnově

Spolupráce na výchovném koncertu soutěžního
festivalu Cantat,
Praxe studentek v MŠ, ŠD

Zahrádkáři Malé Hoštice

Výstava ovoce a zeleniny

91

Portál „PROŠKOLY.CZ“

Aktivní škola, využíváme testy pro děti on-line

91

Recyklohraní

91

Knihovna KPBO

Aktivní škola, pravidelně plníme vyhlašované
úkoly a splňujeme podmínky sběru
Besedy pro žáky, účast v soutěžích

Muzeum v Hlučíně

Návštěva expozic a účast v soutěžích

17

CPK CHRPA

Uspořádání sbírky pro hippoterapii

50

Fond SIDUS

Uspořádání sbírky pro onkologicky nemocné děti

56

Psí útulek v Opavě

Uspořádání sbírky pro pejsky

66

ZOO Olomouc

Adopce lva berberského, sbírka

91

HZS Opava

Zpracovala dne: 5. září 2013

91
23

91

Mgr. Dagmar Mlčochová
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XVI.

Zpráva o činnosti školní družiny

Školní družina je školské zařízení Základní školy a Mateřské školy Opava – Malé Hoštice. Ve školní
družině máme dvě oddělení. Pro svou činnost využívá dvě velmi prostorné herny s kobercem, malou
odpočinkovou hernu, tělocvičnu školy, velkou zahradu, školní hřiště. Pro rekreační činnost využívá
dopravní a veřejné dětské hřiště. K dispozici je také keramická a výtvarná dílna.
Přihlášené děti :
První oddělení - 27 dětí, druhé oddělení - 27 dětí, třetí oddělení - 9 dětí.
Úplata za zájmové vzdělávání:
Úplatu za zájmové vzdělávání zaplatilo 62 dětí. Jedno dítě
bylo od úplaty osvobozeno.
Materiální vybavení školní družiny :
Materiální vybavení školní družiny je na velmi dobré úrovni.
Nově jsme zakoupili sestavu molitanových kostek v hodnotě
9.990,- Kč, a dvě rozkládací matrace.

Nové kostky

Personální zajištění a činnost ŠD :
Činnost školní družiny zajišťují kvalifikované vychovatelky. Podporujeme a respektujeme
individuální schopnosti a dovednosti žáků. Nabízíme dětem podnětné činnosti, zajímavé a obsahově
bohaté, potřebné zázemí, klid a bezpečí. Vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k druhým lidem,
jejich kulturním a duchovním hodnotám. Vychováváme děti k samostatnému využívání volného času
a vybavujeme žáky náměty pro naplňování jejich volného času.
Při školní družině pracují 3 kroužky: keramický, sportovní a výtvarný.
Akce ŠD
Činnost školní družiny je bohatá a pestrá. V průběhu školního roku pro děti
organizujeme:
- drakiádu, podzimní malování na asfalt, soutěže ve společenských hrách,
pravidelné návštěvy knihovny v KPBO Opavě, výstavy, exkurze,
představení v loutkovém divadle.
- Naše děti se zúčastnily výtvarné soutěže vyhlášené primátorem města
Opavy a zhotovily loutku kováře v životní velikosti, která zdobí vestibul Městské knihovny v Opavě.
- Školní družina pořádá výtvarné dílničky pro rodiče s dětmi.
Náš kovář
Závěrem
Během všech činností prováděných ve školní družině dbáme o dodržování hygienických předpisů a
zásad bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. Naší prioritou je vzbudit u rodičů zájem o dění ve ŠD,
připravovat pro děti a dospělé aktivity společného prožívání a sdílení zájmů a tím posilovat rodinné
vazby a zároveň posilovat neformální vztah škola – rodičovská veřejnost.
Výroční zprávu zpracovala vedoucí vychovatelka, Jana Nedvídková.

16

