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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
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

Ředitelka 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

12

10,95

Nepedagogičtí zaměstnanci

5

4,374

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
2015/16
Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců za škol. rok
2015/16

26799
11695

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. 2015
120

1

Počet
zapsaných
žáků

Z toho počet žáků
nepatřících do
spádového obvodu
školy

Počet
přijatých
žáků

Počet
1. tříd
k 1. 9. 2016

19

0

13

1

3

b) Mateřské škola
Kapacita
školy

Počet tříd
k 1. 9. 2015

50

2

Počet
zapsaných
dětí
17

Počet
přijatých
dětí
13

Počet tříd
k 1. 9. 2016

Počet
volných míst

2

0

Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
a) Prospěch žáků na základní škole
Počet
Prospělo
Ročník
žáků
s vyznamenáním
13
13
1.
17
15
2.
14
13
3.
18
12
4.
21
11
5.
Celkem za 1 st.
83
64

Prospělo
0
2
1
6
10
19

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
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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

0

0

0

Práce se třídami

3

53

3

Kyberšikana - přednáška

1

83

6

DPH Malé Hoštice

2

43

2

Poselství křesťanských Vánoc

3

83

6

Výchovný koncert Opava Cantat

1

83

6

Ponožkový den

1

13

1

HZS Opava- beseda s žáky 2. třídy

2

16

1

Kurz první pomoci 5. třída

1

43

2

Ovoce do škol, prezentace výrobků s ochutnávkou

1

83

6

Exkurze ZUŠ, nábor s prezentací jednotlivých oborů

1

16

1

Zábavné dopoledne s vodou

1

21

1

Den prevence pro děti, SU Opava

1

14

1

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

2

Moderní MŠ - projektové

1

Inkluze, Jak sestavit plán pedag. podpory

1

Právní vědomí pedag. pracovníků

1

Integrované dítě se specif. poruchou učení v ZŠ

1

Čtení a psaní v první třídě

1

Setkávání s Hejného metodou

1

Dílna čtení a rozvoj čtenářské gramotnosti

1

Metodika prevence pro I. stupeň ZŠ

1

Jak inovovat ŠVP

1

Zdravotník zotavovacích akcí

1

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 2016
Projekt Envicup 2016 časově spadá do dvou školních roků. Ve školním roce 2015/16
proběhla první část. Hlavním garantem projektu a hostitelskou školou je ZŠ a MŠ Opava-Komárov,
dalšími partnery jsou tři příměstské školy. Hlavním tématem projektu je PAPÍR. S žáky jsme se
zamýšleli nad papírem samotným, jeho historií, využitím, dopady na životní prostředí atp. V první
etapě jsme papír zkoušeli vyrobit, v literární části žáci 3.-5. třídy psali dopis a žáci 1. a 2. třídy
vytvářeli výtvarné práce „Cesta papíru“. V příštím školním roce nás čeká vědomostní soutěž, sběr
papíru a také exkurze do papíren a sběrny druhotných surovin.
1.2. Sběr a soutěže
Zapojili jsme opět do sběru tenkostěnného hliníku, žáci byli hodně aktivní obsadili jsme 4. místo
v soutěži vyhlášené Statutárním městem Opavou.
Naše škola je aktivní školou v projektu „Recyklohraní“






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

Den Země jsme si připomenuli výtvarnou soutěží „JARO A RODINA“ a soutěží se stavebnicí
„MAKEDO“ , kde jsme obsadili pěkné 2. místo . Zapojili jsme se do soutěže „TVÁŘÍ V TVÁŘ
KLIMATU“.
1.3. 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.
 Beskyd Fryčovice prezentoval žákům svou nabídku v rámci projektu Ovoce do škol a
seznámil je s jedinečnou technologií výroby vlastních ovocných a zeleninových šťáv
 Projekt Zdravé zuby, všechny ročníky
 Zdravotnický kurz první pomoci, proškolení, beseda, spolupráce se studenty SU Opava.
 Bruslení, využíváme ledové plochy pro školy, pokud není přírodní led v obci, jezdíme
pravidelně.
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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.

1.4. Animační programy, vycházky, cvičení v přírodě, interaktivní vyučování
Uskutečnili jsme několik vycházek do přírody:
- vycházka k soutoku Opavy a Moravice
- vycházka naučnou stezkou Hvozdnice
- vycházka údolím Raduňky
- vycházka, pochod do Hrabyně, návštěva Památníku
Pro žáky školy jsme uspořádali interaktivní dopoledne s domácími mazlíčky.
Ve sférickém kině jsme shlédli filmy Mořský svět, Lidské tělo, Vesmír.
Žáci 5.třídy shlédli dokument „Východní Afrika - kolébka lidstva“.
Velmi působivá byla výstava a animační program „Příběhy z kostelů“.
Žáci 3. a 5.třídy navštívili Slezské muzeum v Opavě.
Exkurze žáků 5. třídy jednodenní návštěva Prahy – 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.

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 2016 jsme v oblastním
kole skončili na 1. místě, v okresním kole na 1. místě,
v krajském kole na 6. místě.

3.

Zapojení rodičů do života školy

Občanské sdružení – nyní spolek - Rada rodičů má v obci a při škole dlouholetou tradici.
Vždy po několika letech dochází k obměně členů výboru. S odcházejícími žáky rodiče ukončují svou
činnost ve spolku a spolek tak prochází určitou krizí. Zatím se vždy podařilo navázat na minulá
období a zachovat kontinuitu. Rada rodičů svou činností je přínosem pro školu, obohacuje život ve
škole a zejména pomáhá navozovat neformální vztahy mezi učitelským sborem a rodičovskou
veřejností.
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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, vánoční a velikonoční
- po celý rok sběr plastových víček, starého papíru, víček, hliníku

4.

Kulturní akce

- Den pro prvňáčky – divadelní představení BROUČCI, věnované Statutárním městem Opava
- Praha – jednodenní vlastivědná exkurze žáků 5. třídy
- výchovný koncert - „Cantat Opava“
- Divadelní představení Broučci, 2.,3. třída
- zpívání a koledování u skanzenu
- Poselství křesťanských Vánoc
- Advent na SZŠ v Opavě
- zpívání a koledování „na schodech“
- Dokument a beseda „Taje Thajska“
- Výstava v Obecním domě , Zvláštní lidé
- knihovnická lekce
- Zájezd do Divadla loutek v Ostravě /4., 5. tř., Láska s červeným nosem /
- Dokumentární film v kině Mír, Východní Afrika – kolébka lidstva
- Výstava „ Magičtí Lucemburkové“
- Slunce, astronomická beseda s dalekohledy
- Ponožkový den, vystoupení žáků 1.třídy v loutkovém divadle
- Návštěva muzea v Hrabyni
- KPB v Opavě, vyhlášení výsledků soutěže Karel IV. a výstup na Hlásku, 2.třída
- Výstava ve Slezském muzeu, Čas dětství a her

b)

Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou

Ve školním roce 2015 -2016 jsme spolupráci se zahraniční školou neměli.
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d)

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

Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2015/2016
Název soutěže

umístění v
okresním kole
krajském
(nebo oblastním) kole
ústředním

Soutěže typu A
A1) MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

1.místo obl. kolo,
postup do okres.kola

A13) PYTHAGORIÁDA

účast
Účast, úspěšný
řešitel- 2 žáci

A18) EVROPA VE ŠKOLE

3. místo

A10) MATEMATICKÝ KLOKAN

Soutěže typu B
B40) DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ
B9) LOGICKÁ OLYMPIÁDA

okresníl. kolo
1.
místo
Účast,postup do
kraje

účast
účast

Jiné soutěže
Dopravní soutěž ŠD

1.a 2. místo

Sběr hliníku, vyhlašuje MM Opavy,

4. místo

Vv soutěž, Vícejazyčnost je bohatství

3. místo

Recitační soutěž
Makedo, výtvarná soutěž, MM Opavy

účast
2.místo

Národní síť podpory zdraví, Hry našich
školní kolo
babiček
Škola vyhlašuje školní kola soutěží ve zpěvu, recitaci, vybíjené, přehazované a další.
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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 2015
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 2015:
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
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Pořízení majetku, přírůstky v roce 2015 : Kč
Základní škola

Mateřská škola
Stůl Pythagoras(2)

6686

22190

Židle dětská

16958

Sestava skříněk - šatna

15246

Klimatizace

37510

Tabule TRIPTYCH

27532

Hračky

20903

3golf - dráha
Aplle i PAD WIFI s
příslušenstvím

86800

Podjezdová branka

5203

Prkno s pilovitým povrchem

3328

Branka
Interaktivní rám JAWIQ
EDUTOUCH

5687
29485

Průmyslový display PHILIPS

35495

Notebook dell Inspiron 3543

12990

Ping pongový stůl venkovní

10550

Dřevěná stavebnice Nikolka

5720

Vysavač sáčkový MIELE
Benzinová sekačaka STIGA
55

Molitanová stavebnice 12 dílů
Přírůstky celkem

6929

89034

10695
366 884

Přírůstky celkem

82 057

Investiční akce z vlastních zdrojů

Částka celkem

Investiční akce ze zdrojů odboru investic MMO

Částka celkem

Neměli jsme investiční akci

0
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13

14

15

16
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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

240 550 Kč

240 550 Kč

státní fondy
programy EU

„Celá škola čte“

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, ....)

Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu

Počet
zúčastněných
žáků

Obec Malé Hoštice

Kulturní vystoupení pro veřejnost a seniory

52

Biskupství ostravsko opavské

Společné projekty – „Poselství křesťanských
Velikonoc“

83

OKO

Navštěvujeme výstavy, animační programy,
zapojujeme se do vyhlašovaných soutěží

83

HZS Opava

Školení pro žáky 2. třídy, 2 lekce , cvičný poplach

16

Gymnázium v Opavě

Spolupráce na výchovném koncertu soutěžního
festivalu Cantat,

83

SPg v Krnově

Praxe studentek v MŠ, ŠD

Zahrádkáři Malé Hoštice

Výstava ovoce a zeleniny

83

Portál „PROŠKOLY.CZ“

Aktivní škola, využíváme testy pro děti on-line

83

Recyklohraní

Aktivní škola, pravidelně plníme vyhlašované
úkoly a splňujeme podmínky sběru

83

Knihovna KPBO

Besedy pro žáky, účast v soutěžích

83

Výroční zprávu zpracovala dne 20.7. 2016

Mgr. Dagmar Mlčochová
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X.
1.

Zpráva o činnosti MŠ
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 1.9.2015 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 předšk.vzdělávání.
Jeho základem je osobnostně orientovaná prožitková předškolní výchova. Veliký důraz klademe na
hru.
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 jak na environmentální výchovu, tak na zdravý životní styl.
Bylinková zahrádka byla vybudovaná až na konci školního roku, proto jí budeme péči a zvýšenou
pozornost věnovat také v příštích letech. Děti o bylinky nejen pečovaly, ale také je konzumovaly
v pitném režimu (voda s mátou, šalvějí). Velkou pozornost jsme s dětmi věnovali také zálivce nově
vysazených stromů.
4. Údaje o zaměstnancích školy: kvalifikace, délka praxe.
Na naší mateřské škole pracovaly čtyři pedagogické pracovnice. Jedna učitelka odchází
k 31.7.2016 do starobního důchodu. Jedna provozní pracovnice odešla k 31.12.2015 do starobního
důchodu. Nově byla přijata provozní pracovnice na zkrácený úvazek, stálé provozní pracovnici na
úklid a výdej stravy byl navýšen úvazek na celý. Částečný úvazek má v MŠ také pan školník.
Všechny pedagogické pracovnice splňují kvalifikační předpoklady pro učitelství v mateřské škole.
V naší škole pracovaly dvě pedagogické pracovnice s praxí 32 let, jedna pedagogická pracovnice 40
let, jedna pedagogická pracovnice 30 let.

5. Přijímání a zařazování dětí do mateřské školy
V roce 2015 bylo zapsáno 17 dětí, z toho bylo přijato 13 dětí.
Zápis dětí v roce 2016: zapsáno 16 dětí.
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6. Analýza školního roku
Září






Třídní schůzky – seznámení rodičů se
Školním řádem MŠ, přednáška pro rodiče –
MUDr. Kateřiny Janovské: ,,Hry našich
babiček a dědečků pro MŠ aneb ,,Školky do
školky“
Divadelní představení v MŠ – O líném
Honzovi
Zahájení plaveckého kurzu pro předškolní
děti
Veršovaná pohádka 3 medvědi v podání žáků
2. třídy ZŠ

Říjen
 Zahájení kroužku gymnastiky ve spolupráci s Gymn. klubem Špičková
 Divadlo v MŠ – Pohádka s hajným Hubertem
 Strašidelný pochod bubáků a strašidel obcí
Listopad
 Výzdoba vánočního stromu u skanzenu
 Divadelní představení v MŠ – Čert a Káča
 Vánoční fotografování dětí
Prosinec
 Čertovská show – vystoupení v sále OÚ
s Mikulášskou nadílkou
 Posezení u vánočního stromečku s nadílkou
dárků, poslechem koled, zvyky, tradice
 Schůzka Klubu rodičů – nové stanovy,
přejmenování na spolek

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“
 Zimní olympiáda na školní zahradě
Únor
 Souvislá pedagogická praxe studentky 4.
ročníku SPgŠ v Krnově
 Divadlo v MŠ – O zlaté rybce
 Návštěva sférického kina (mobilní
planetárium) v ZŠ
 Maškarní ples v tělocvičně ZŠ
Březen
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Divadlo v MŠ – Otvírání studánky
Návštěva skanzenu v Malých Hošticích –
prohlídka velikonoční výzdoby, tradice
Vítání jara v MŠ – lidové zvyky a tradice,
vynášení Moreny k řece
Velikonoční pomlázka v MŠ
Schůzka s výborem Klubu rodičů – volba nového
předsedy

Duben
 Ukázková hodina pro rodiče dětí navštěvujících
kroužek Gymnastiky Špičková
 Oslava Dne země
 ,,Lví očko“ – screeningové vyšetření zraku předškolních dětí
 Účast na výtvarné soutěži ,,Jaro a rodina“ pořádané Střední zemědělskou školou
 Návštěva Dne mláďat na Střední zemědělské škole v Opavě
 Divadlo v MŠ
 Den otevřených dveří v MŠ před zápisem
 Brigáda s rodiči na zahradě MŠ – sázení stromků
Květen
 Veřejné vystoupení na obci ke Dni matek (Jarní
louka, Muzikál ze ZOO)
 Večerní cvičení pro maminky v tělocvičně ZŠ
 Divadlo v MŠ – O nezbedných kůzlatech
 Fotografování dětí (společné foto)
 Návštěva dopravního hřiště v Malých Hošticích
 Návštěva hasičské zbrojnice v Opavě
 Celodenní výlet do Dinoparku v Ostravě
 Brigáda s rodiči na zahradě MŠ – bylinková zahrádka

Červen
 Oslava Dne dětí – dopoledne plné soutěží a zábavy na školní zahradě
 Výlet do Obecního domu v Opavě – expozice o historii města Opavy
 Vystoupení dětí ZŠ v MŠ – kroužek hry na kytaru pod vedením paní učitelky Šrekové
 Slavnostní rozloučení s předškoláky a jejich rodiči ,,MATURITA“
 Divadelní představení v MŠ
 ,,Hledání pokladu“
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7.

Rekonstrukce, jiné úpravy

Z důvodu zlepšení hygienických podmínek školy a vzhledem ke stále se oteplujícímu klimatu, byla
v herně malých dětí nainstalována klimatizace.
Zrušili jsme dřevěný domeček na školní zahradě, který již nevyhovoval a nahradili jej novým, sice
menším, ale útulným.
Díky finančním dotacím, které jsme získali od Magistrátu města Opavy na projekt podpory opatření
ve prospěch životního prostředí a financím z obecní pokladny Malých Hoštic jsme začali
s revitalizací školní zahrady. Bylo potřeba pokácet závadné stromy, navézt zeminu a vytvořit tak
přírodní val, odstranit nepoužívané hrací prvky. S vysazením nových stromů nám pomohli rodiče,
kteří také vybudovali a pomohli nám vysadit bylinkovou zahrádku.
Naše MŠ se zapojila do Radonového programu ČR a bezplatně bylo provedeno celoroční měření
radonu v budově MŠ. Naměřené hodnoty ukázaly, že je vše v pořádku.
Každoročně prováděný mikrobiologický rozbor písku tentokrát odhalil nevyhovující hodnoty a
závadný písek musel být vyměněn.

8.

Vzdělávání pracovnic:

Vedoucí učitelka p. H. Kupková se zúčastnila vzdělávacího programu ,,Moderní mateřská škola –
projektové vyučování v MŠ“.
9. Výsledky inspekcí provedených ČŠI
V mateřské škole byla provedena poslední ČŠI 13.1. a 14.1.2004
10 . Docházka dětí za školní rok 2015 -2016
Celkově zapsané děti : 50
Průměrná docházka : 39,3
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 27 dětí.
Druhé oddělení navštěvovalo ŠD 28 dětí.
Personální zajištění a činnost ŠD:
Činnost školní družiny zajišťují kvalifikované vychovatelky.
Zájmové vzdělávání 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“. V dopravní soutěži
v okrskovém kole získala za druhou třídu Eliška Valíková
s plným počtem bodů absolutní prvenství. V kategorii
čtvrtých tříd získala Luisa Bittová první místo a Jiří Kurtin
druhé místo.
Ve výtvarné soutěži „Věda a technika očima dětí“ jsme
získali čestné uznání za skupinovou práci –„ Lodě“. Pro
děti, které mají vztah k přírodě a pěší turistice, jsme
zorganizovali dva sobotní výlety, Hrabyně s návštěvou
Památníku a údolí Raduňky (památník U Američana).
Při školní družině pracují 2 kroužky: keramický a výtvarný,
uskutečňujeme tady dílničky pro rodiče s dětmi (Vánoce,
Velikonoce). 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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