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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2014/15
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

2

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

11,949

Nepedagogičtí zaměstnanci

4

3,44

2
z toho zaměstnanci výdejny stravy
(škola vyplní podle čtvrtletního výkazu P1-04 ke 30. 6. 2015)

1,25

Průměrný plat pedagogických zaměstnanců za škol. rok
2014/15
Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců za škol. rok
2014/15

26533
11 927

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. 2014
120

1

Počet
zapsaných
žáků

Z toho počet žáků
nepatřících do
spádového obvodu
školy

Počet
přijatých
žáků

Počet
1. tříd
k 1. 9. 2015

19

0

13

1

3

b) Mateřské škola
Kapacita
školy

Počet tříd
k 1. 9. 2014

50

2

Počet
zapsaných
dětí
22

Počet
přijatých
dětí
15

Počet tříd
k 1. 9. 2015

Počet
volných míst

2

0

Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
a) Prospěch žáků na základní škole
Počet
Prospělo
Ročník
žáků
s vyznamenáním
17
17
1.
14
12
2.
18
18
3.
23
17
4.
11
4
5.
Celkem za 1 st.
83
68

Prospělo
0
2
0
6
7
15

Neprospělo
0
0
0
0
0
0

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

4

Část VI.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Činnost na úseku prevence kriminality
a protidrogové prevence

Počet
akcí

Počet zúčastněných
žáků
pedagogů

Přednášky

0

0

0

Pobytové semináře pedagogů

0

0

0

Adaptační pobyty žáků

0

0

0

Akce v rámci volného času

3

112

9

Práce se třídami

3

43

3

Preventivní program, Tonda obal

1

83

6

DPH Malé Hoštice

2

43

2

Poselství křesťanských Velikonoc

3

81

6

Výchovný koncert Cantat

1

81

6

HZS Opava- beseda s žáky 2. třídy

2

14

1

Hygiena zubů, studenti UP Olomouc

1

83

6

Den s hasiči, beseda, ukázka hasičské techniky

1

83

8

Kurz první pomoci 4. ,5. třída

1

43

2

Zájmové kroužky vedené PP školy

8

81

7

Vypsat další:
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Část VII.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet zúčastněných
pedagogů

Typ kurzu
Letní škola s metodou Hejného na 1.st. ZŠ

1

Matematická prostředí v metodě Hejného

2

Prvky Montessori pedagogiky

1

Metodická setkání Sfumato

2

Základy lektorských dovedností

2

Vedení obtížného rozhovoru

1

Neklidné dítě ve škole

1

Drumben jako pomocník v pedagogické praxi

1

We like Englisch

2

Jak lépe učit češtinu ve 4. a 5. roč. ZŠ

1

Neklidné dítě

1

Cvičíme, dýcháme, relaxujeme

1

Moving and Movie , AJ na 1. st. ZŠ

1

Hry našich babiček

2

Technická a pracovní výchova

1

Fyzikální a chemické pokusy v MŠ

1

Využití tabletu ve výuce na 1.stupni ZŠ

sborovna

Část VIII.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Finanční prostředky v Kč
Mimorozpočtové zdroje

využité

celkem

poskytnuté granty nemáme

0

0

sponzoři

0

0

nemáme

ostatní
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a) Akce organizované školou

1.

Environmentální výchova

1.1. Projekt Envicup 2014
Hlavním garantem projektu a hostitelskou školou byla ZŠ a MŠ Vávrovice, dalšími partnery
byly tři příměstské školy. Projekt byl rozdělen na několik částí, všechny zúčastněné školy v určitých
termínech splnily a zdokumentovaly své úkoly, všechny zaměřené na přírodu a její ochranu. Žáci
byli celým projektem nadšeni a po zásluze také oceněni na společném slavnostním setkání v obecním
domě v Držkovicích.
Zapojili jsme se také do sběru tenkostěnného hliníku, žáci byli hodně aktivní obsadili jsme 3.místo
v soutěži vyhlášené Statutárním městem Opava.
Naše škola je aktivní školou v projektu „Recyklohraní“





třídění plastových láhví a plastů po celý rok
sběr víček po celý rok
sběr baterií, elektroodpadu po celý rok
plnění úkolů RECYKLOHRANÍ pro třídní kolektiv

Den Země jsme si připomenuli výtvarnou soutěží „JARO
OČIMA DĚTÍ“ a žáci třetí třídy obsadili pěkné 3. místo
Všechny žáky školy velmi zaujala ukázka dravců na školní
zahradě, byla velmi poučná i vtipná.
Žáci 3. a 4. třídy absolvovali třídenní výlet do Strážnice, který
byl poznáváním přírody a její ochranou přímo nabitý. Plavba po
Baťově kanále s exkurzí plavebních komor, návštěva skanzenu s prezentací řemesel, vycházka na
váté písky s odborným výkladem a další.
Studenti střední zemědělské školy v rámci své praxe přiblížili dětem význam třídění odpadů.

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
opakováno a rozšiřováno. Prolíná se všemi vzdělávacími oblastmi.
 16.10. Den výživy – v tento den se všichni pokusíme nezanechat jediný zbytek jídla,

7







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
Týden svačinek. Děti po dobu jednoho týdne zaznamenávají, co jedí a pijí, zda snědí
všechno. Zaznamenané údaje vyhodnotí, diskutují, zda by se v jejich jídelníčku mělo něco
změnit.

1.3. Animační programy, vycházky, cvičení v přírodě, interaktivní vyučování
Do výuky se snažíme maximálně zařazovat vlastivědné a přírodovědné vycházky, exkurze,
komentované prohlídky a animační programy, besedy.
Například žáci 3. třídy se zapojili do ekoprojektu „Život zvířat očima dětí“ – organizátor Rec Group
Staré Město - a získali volný vstup na prohlídku KOVOZOO.
Žáci 5. třídy si vyslechli, jak správně sadit ovocné stromky a následně u skanzenu dva zasadili.
S ornitologem jsme si vyzkoušeli, jak známe naše malé pěvce a to po hlase i po těle. Vidět na vlastní
oči zblízka budníčka nebo brhlíka je opravdu nezapomenutelný zážitek.
Shlédli jsme dokumentární film o Africe a národních parcích s výkladem a besedou.
Velmi působivá byla výstava a animační program „Giganti doby ledové“.
Využili jsme také nabídky animačního programu „ Život v kutně“ – žáci 3.,4. třídy.
Výchovný program - Záchrana týraných pejsků – děti si uvědomily odpovědnost za svého domácího
mazlíčka, poučily se, jak správně krmit a pečovat o pejska. Také shlédly ukázky špatného zacházení
a následné nápravy.
Tradiční exkurze žáků 5. třídy - Praha – parky a zahrady, historické památky.
Využili jsme také nabídky volného vstupu pro žáky do areálu Vítkovic a navštívili pavilon Velký
svět techniky a pavilon U6.
Cvičení v přírodě ve spolupráci s Mysliveckým sdružením v Malých Hošticích, beseda o myslivosti,
ukázka sportovní střelby a trofejí.
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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 pro onkologicky nemocné děti
 Fond ohrožených dětí
 Adopce lva berberského
 Kola pro Afriku
1.5. Umění a kultura, výtvarné práce s přírodninami, dodržování tradic
Žáci školy se zapojili do výtvarné soutěže vyhlášenou Starostou obce Otice „ZELÍ, ZELÍČKO“



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.
 Zpívání u Kaple
 Vánoční dílnička , velikonoční dílnička pro děti a rodiče.
 Animační programy , s žáky navštěvujeme animační programy
v Domě umění Obecním domě

2.

Dopravní výchova

Další naší prioritou je dopravní výchova, dopravní výchově se
věnujeme napříč všemi ročníky po celý rok a uskutečnili jsme tyto
akce:
- celoroční nácvik jízdy zručnosti
- kurz chodec – pro žáky 2. třídy
- kurz dopravní výchovy pro žáky 4. třídy
- připravujeme žáky 5. třídy na soutěž MLADÝ CYKLISTA,
v roce 2015 jsme v oblastním kole skončili na 1. místě, v okresním
kole na 1. místě,
v krajském kole na 4. místě, v jednotlivcích jsme v první kategorii
vybojovali 1. Místo a náš žák získal cenu pro vítěze – horské kolo.

9

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
- Mikulášskou nadílku
- po celý rok bruslení na zimním stadionu v Opavě
- den otevřených dveří pro rodiče prvňáčků,
- adventní koncert pro rodiče a pro seniory
- zpívání na schodech, celá škola a hosté – koledy
- maškarní ples
- tvořivá dílna pro rodiče a děti, velikonoce,
- Den dětí – soutěže, zahradní slavnost
- po celý rok sběr plastových víček, starého papíru, víček, hliníku

4.

Kulturní akce

- Den pro prvňáčky – divadelní představení věnované Statutárním městem Opava
- Praha – jednodenní vlastivědná exkurze žáků 5. třídy
- výchovný koncert - „Cantat Opava“
- výstava MERKUR
- zpívání a koledování u Kaple
- Poselství křesťanských Velikonoc
- zpívání a koledování u Kaple
- Celé Česko čte dětem, výtvarná soutěž Cesta do říše fantazie , 3. třída
- knihovnická lekce
- Zájezd do Divadla loutek v Ostravě /3., 4., 5. třída muzikál Šíleně smutná princezna /
- představení Slezského divadla v Opavě /1.,2.,3. třída Mrazík/

b)

Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou

Ve školním roce 2014 -2015 jsme spolupráci se zahraniční školou neměli.

10

d)

Účast na olympiádách a soutěžích (stačí vložit tabulku zpracovanou pro OŠ)

Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2014/2015
Název soutěže

umístění v
okresním kole
krajském
(nebo oblastním) kole
ústředním

Soutěže typu A
A1) MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

účast

A10) MATEMATICKÝ KLOKAN

účast

A13) PYTHAGORIÁDA

1. místo

Soutěže typu B
B40) DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ

obl. kolo

1. místo

4. místodružstvo

okr. kolo

1. místo

1. místojednotlivci

Jiné soutěže
Dopravní soutěž ŠD

Sběr hliníku, vyhlašuje MM Opavy,

1.a 2. místo

3. místo

Požární ochrana očima dětí

2. místo

Obec Otice , Zelí zelíčko

2.místo

Okresní přebor škol v šachu

3. místo

"Kniha v hlavní roli“ Literární soutěž, „Rosteme
s knihou“

účast

Logická olympiáda

postup do krajského kola,
úspěšný řešitel krajského kola

Jaro očima dětí
OKPB v Opavě „ZA STRAŠIDLY NAŠICH
Pamětní list
HRADŮ A ZÁMKŮ „
Národní síť podpory zdraví Hry našich
školní kolo
babiček
Škola vyhlašuje školní kola soutěží ve zpěvu, recitaci, 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 2014
a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu
(škola použije tabulku zpracovanou pro závěrečný účet města 2014 = List č. 2 a List č. 3)
b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele
(Doložit přílohy ze ZÚ 2014:
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 2014 : Kč
Základní škola
Školní tabule 2 ks
Elektron. Klavír YAMAHA
Deskové hry „Kruh
bezpečí“
Interaktivní tabule
Tiskárna
Rytmická soup.DRUMBEN
Vlastivědné mapy

Mateřská škola
60 297
21 690
17 674

Pomůcky, hračky
Nábytek
Vláček - zahrada

15 309
12529
18583

57 480
3321
7650
4980

Koberec - herna
Soubor pohádek
Koník na pružině
Kočka na pružině

13 180
3 471
9950
9950

Investiční akce z vlastních zdrojů

Částka celkem

Oprava střešní krytiny, budova MŠ, Opavská

240 560 Kč

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

státní fondy
programy EU

„Celá škola čte“ – schválení projektu

projekty KÚ MSK
Projekty MŠMT
jiné projekty
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240 550 Kč

využité

Část XIV.
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Organizace, s kterou PO
spolupracuje (HZS, ....)

Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu

Počet
zúčastněných
žáků

Obec Malé Hoštice

Kulturní vystoupení pro veřejnost a seniory

84

Biskupství ostravsko opavské
OKO

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

84

Prezentace a ukázky hasičské techniky, cvičení

84
84

SPg v Krnově

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

Zahrádkáři Malé Hoštice

Výstava ovoce a zeleniny

84

Portál „PROŠKOLY.CZ“

Aktivní škola, využíváme testy pro děti on-line

84

Recyklohraní

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

84

Myslivecké sdružení Malé
Hoštice
Fond SIDUS

Cvičení v přírodě , beseda

54

Uspořádání sbírky pro onkologicky nemocné děti

63

ZOO Olomouc

Adopce lva berberského, sbírka

84

HZS Opava
HZS Opava a HZS Opava –
Malé Hoštice
Gymnázium v Opavě

Knihovna KPBO

84
14

84

Mgr. Dagmar Mlčochová

Výroční zprávu zpracovala dne 24.8.2015
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XV.
1.

Zpráva o činnosti mateřské školy

Základní údaje o škole.

Název školy
Pracoviště
Vedoucí učitelka MŠ
Druh a typ MŠ

Základní škola a Mateřská škola Opava – Malé Hoštice
Mateřská škola, Opavská 24
Hana Kupková
Celodenní MŠ – 2 oddělení, počet dětí - 50

2.Charakteristika školy:
Školní rok byl zahájen 1.9.2014 ve dvou třídách. Provoz mateřské školy byl od 6.30 do 16.00
hodin..Na mateřské škole pracovaly čtyři pedagogické pracovnice + dvě provozní pracovnice.
1.třída: nejmladší a střední věková skupina dětí - 25 dětí
2.třída: střední a nejstarší věková skupina dětí - 25 dětí
3. Koncepce mateřské školy:
Mateřská škola pracuje podle ŠVP ,, Krok za krokem celým rokem“, který je vypracovaný na
základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.
Jeho základem je osobnostně orientovaná prožitková předškolní výchova. Děti jsou vedeny
k samostatnému logickému myšlení vhodnými předškolními metodami a nejrůznějšími pomůckami
si rozvíjí paměť, myšlení, řeč, početní představy, pozornost, fantazii, vůli. Dětem jsou nabízena
spec.grafomotorická cvičení pro uvolnění ruky a snadné zvládání psaní v ZŠ.
Každá třída má vypracovaný třídní vzdělávací program, který učitelky každoročně aktualizují a
přizpůsobují věkovému složení třídy. Témata jsou volena v souladu s ročním obdobím a aktuálními
událostmi.
V tomto školním roce jsme se zaměřili na bezpečnost dětí v běžném životě, ale také v dopravním
provozu. V dnešní době je dopravní prevence velice důležitá.

Zvýšenou pozornost jsme věnovali také environmentální výchově – třídění odpadu, úklid na zahradě
a v okolí MŠ. Je smutné, že v MŠ vedeme děti ke třídění odpadu, odnášíme s dětmi odpad do
barevných kontejnerů, ale v některých rodinách tuto problematiku vůbec neřeší.
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4. Údaje o zaměstnancích školy: kvalifikace,délka praxe.
Na naší mateřské škole pracovaly čtyři pedagogické pracovnice, jedna provozní pracovnice na
celý úvazek,jedna provozní pracovnice na úvazek 0,19 + výdej stravy.
Všechny pedagogické pracovnice splňují kvalifikační předpoklady pro učitelství v mateřské škole.
V naší škole pracují dvě pedagogické pracovnice s praxí 31 let, jedna pedagogická pracovnice 39 let,
jedna pedagogická pracovnice 29 let.
5. Přijímání a zařazování dětí do mateřské školy
V roce 2014 bylo zapsáno 22 dětí, z toho bylo přijato 15 dětí. V roce 2015: zapsáno 17 dětí.
6. Analýza školního roku
Září




Třídní schůzky – seznámení rodičů se Školním řádem MŠ
Návštěva výstavy zahrádkářů
Divadelní představení v MŠ – O pejskovi a
kočičce
Zahájení plaveckého kurzu pro předškolní děti
Zubní preventista v MŠ



Říjen
 Zahájení kroužku gymnastiky ve spolupráci
s Gymn. klubem Špičková
 Beseda pro rodiče ,,Zdravý životní styl“ – Mudr.
Kateřina Janovská
 ,, Pes – přítel člověka“- beseda s chovatelkou psů
 Focení dětí v MŠ
 Strašidelný pochod bubáků a strašidel obcí

Listopad
 Návštěva Hany Montágové v MŠ se svým pořadem Klubíčko pro děti
 Výzdoba prostor OÚ v Malých Hošticích – Vánoční jarmark
 Divadelní představení v MŠ
Prosinec
 Mikulášská nadílka s vystoupením pro rodiče
v sále OÚ
 Posezení u vánočního stromečku s nadílkou
dárků, poslechem koled, zvyky, tradice
 Výzdoba vánočního stromku před skanzenem
v Malých Hošticích
Leden
 Každoroční návštěva v 1.třídě ZŠ před zápisem
(naše děti měly možnost usednout do školních
lavic a děti 1.tř. jim předvedly, co všechno se již
naučily)
 Divadlo v MŠ - ,, Eskymácká pohádka“
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Výchovný koncert v MŠ ,, W. A. Mozart“

Únor
 Souvislá pedagogická praxe studentky 4.ročníku
SPgŠ v Krnově
 Divadlo v MŠ - ,,Mazaná kmotra liška“
Březen
 Klubíčko v MŠ – Hana Montágová se svým
pořadem pro děti
 Maškarní ples pro děti v tělocvičně ZŠ
 Divadlo v MŠ - ,,Pohádka o kohoutkovi a slepičce“
 Návštěva skanzenu v Malých Hošticích – prohlídka velikonoční výzdoby, tradice
 Vítání jara v MŠ – lidové zvyky a tradice, vynášení Moreny k řece
 Velikonoční dílnička – OÚ v Malých Hošticích
Duben
 Velikonoční pomlázka v MŠ – připomenutí
velikonočních tradic a zvyků
 Ukázková hodina pro rodiče dětí navštěvujících
kroužek Gymnastiky Špičková
 Oslava Dne země
 Zapojení se do celosvětové akce Clean up World –
úklid okolí MŠ
 ,, Hudební zvěřinec“ – vystoupení učitelek ZUŠ V.
Kálika v Opavě
 Divadlo v MŠ - ,,Indiánská pohádka“
Květen
 Souvislá pedagogická 3-týdenní praxe studentek 3. ročníku SPgŠ v Krnově
 Vystoupení v sále OÚ ke Dni matek – pásmo písniček, básniček a tanečků
 Divadlo v MŠ - ,,Cesta kolem světa“
 Výchovný projekt organizace ADRA: ,,Daleká cesta čokolády“ (děti se formou videa a hry
dozvěděly, jak musí pracovat děti v rozvojových zemích, jak se zpracovávají kakaové boby a
pak se z nich vyrábí čokoláda)
 Návštěva dopravního hřiště v Malých Hošticích
 Návštěva nově otevřeného 1. patra skanzenu
Červen
 Oslava Dne dětí – dopoledne plné soutěží a zábavy
na školní zahradě
 Fotografování dětí – společné foto
 Rozloučení s předškoláky a jejich rodiči
,,MATURITA“
 Divadelní představení v MŠ
 Výchovný program zaměřený na bezpečnost
v silničním provozu ,, Klaun Tú, Tú,“
 Přehlídka starých hasičských aut v obci
 Výlet – pro nepřízeň počasí uskutečněn v Žabce v
Kylešovicích
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7.

Rekonstrukce, jiné úpravy

Z důvodu zlepšení podmínek školy byl v herně 2.třídy vyměněn koberec a umývárna byla opatřena
novými ručníkovými skříňkami.
Také výdejna stravy prošla o prázdninách rekonstrukcí – byla opravena kuchyňská linka i výdajový
pult, z důvodu zvětšení prostoru byly radiátory s dřevěnými kryty vyměněny za ploché, ale stejně
výhřevné. Díky zvětšenému prostoru jsme dětem v jídelně pořídili nové stolečky a židle. Celý
prostor jídelny byl nově vymalován firmou pana Rybky.
Na školní zahradě jsme zrušili jedno nepoužívané pískoviště a jeho prostor opatřili kačírkem do
kterého jsme umístili dvě pružinová houpadla. Celou tuto úpravu provedly Technické služby
v Opavě.
Dřevěný domeček na školní zahradě jsme zútulnili jen částečně, neboť uvažujeme o jeho zrušení. Ve
spolupráci s panem architektem Mlýnkem pracujeme na projektu revitalizace zahrady se zaměřením
na zdravý životní styl.
Největší finanční investice byla do celkové opravy střechy.

Staré ručníkové skříňky
8.

Nové ručníkové skříňky

Vzdělávání pracovnic:

Vedoucí učitelka H.Kupková se zúčastnila vzdělávacího programu ,,Předškolní vzdělávání z pohledu
ČŠI“.
Učitelka Martina Schusterová se zúčastnila vzdělávání ,,Barevný rok“.
Učitelka Jarmila Černá absolvovala vzdělávání ,,Co nabízí písnička“ a ,,Neklidné dítě“.
9. Výsledky inspekcí provedených ČŠI
V mateřské škole byla provedena poslední ČŠI 13.1. a 14.1.2004
10 . Docházka dětí za školní rok 2014 -2015
Celkově zapsané děti : 50
Průměrná docházka : 38,2
Výroční zprávu zpracovala vedoucí učitelka MŠ: Hana Kupková
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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, která má upravené hřiště s brankami a koši.
Pro rekreační činnost využívá dopravní a veřejné dětské hřiště. K dispozici je také keramická a
výtvarná dílna.
Přihlášené děti :
První oddělení navštěvovalo ŠD 30 dětí.
Druhé oddělení navštěvovalo ŠD 28 dětí.
Úplata za zájmové vzdělávání:
Úplatu za zájmové vzdělávání zaplatilo 55 dětí. Tři děti měly
osvobození od platby ve správním řízení.

Materiální vybavení školní družiny:
Materiální vybavení školní družiny je na velmi dobré úrovni.
Personální zajištění a činnost ŠD:
Činnost školní družiny zajišťují kvalifikované vychovatelky. Zájmové vzdělání ve školní družině
naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Jednotlivé
vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí, které vybavují žáky dovednostmi
činnostně zaměřenými a prakticky využitelnými. Uskutečňujeme zájmové vzdělávání formou
zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, formou odpočinku a relaxace. 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.
V průběhu školního roku organizujeme pro děti akce-drakiádu, podzimní malování na asfalt, soutěže
ve společenských hrách, pravidelné návštěvy knihovny v Opavě – Kateřinkách, výstavy, exkurze,
představení v loutkovém divadle. Naše děti se zúčastnily výtvarné soutěže ,,Hasiči - očima dětí.
“Luisa Bittová získala třetí místo. V dopravní soutěži v okrskovém kole získala za první ročník
Eliška Valíková s plným počtem bodů absolutní prvenství. V kategorii třetích tříd získala Luisa
Bittová druhé místo. Do výtvarné soutěže ,,Otické zelí“ zhotovili žáci prvního oddělení
Miniobchod.
Při školní družině pracují 2 kroužky: keramický a rukodělný.
Školní družina pořádá akce výtvarné dílničky pro rodiče
s dětmi. 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 Jana Nedvídková.
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