
Základní škola a mateřská škola Skalička, okres Přerov, příspěvková organizace 
 

Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2018/2019 
 

1. Základní údaje o škole 
 

1.1 škola 
název školy Základní škola a mateřská škola Skalička, 

okres Přerov, příspěvková organizace 
adresa školy Skalička č.109, PSČ 753 52 
právní forma příspěvková organizace 
IČO 709 97 853 
IZO 600146600 
vedení školy ředitelka: Mgr. Dušana Mužíková 

vedoucí učitelka MŠ : 
 Bac.Kateřina Baštánová 
vedoucí ŠJ: Eva Lukášová 

Kontakt tel.: +420 581 623 523  
e-mail: zsskalicka@seznam.cz 
 

Učební plán 1. až 5. ročník ŠVP pro základní vzdělávání  
Každý má svou šanci 

Předmět činnosti Poskytování předškolního a školního 
vzdělávání a výchovy včetně  
uskutečňování školního stravování dětí a 
žáků v době jejich pobytu  
ve škole a stravování vlastních zaměstnanců 
(dle zřizovací listiny) 

Zřizovací listina Organizace byla zřízena usnesením 
zastupitelstva obce Skalička 
s účinností 29.10 2002 
 

Zařazení do sítě škol 15.2.2011 
 

1.2 zřizovatel 
Název zřizovatele Obec Skalička 
Adresa zřizovatele Skalička 2, PSČ 753 52 

Kontakt tel.: 581623539 
fax: 581623539 
e-mail: starostka@obecskalicka.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Přehled oborů vzdělávání, součásti školy 
 

2.1. Zařízení školy 
Součásti školy Kapacita plánovaná: 
Mateřská škola 41 
Základní škola 105 

Školní družina                                                     75 
Školní jídelna ZŠ 150 
 

 

2.2. Doplňková činnost školy 
nájem nebytových prostor 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
hostinská činnost 
 

2.3. Charakteristika školy  
Součástí školy jsou mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna.  
Mateřská škola má dvě oddělení s kapacitou 41. Na sdíleném místě bylo 16 dětí.Pro činnosti venku 
je k dispozici školní zahrada s herními prvky a pískovištěm a zahradní školička. Herny mateřské 
školy jsou vybaveny didaktickými pomůckami, společenskými hrami, dřevěnými skládačkami a 
hračkami. Vše je uloženo ve skříňkách, kam děti dosáhnou a podle potřeby si vyberou zvolenou hru 
nebo hračku. 
  
Základní škola je malotřídní s pěti postupnými ročníky.  
 Od 1.9.2007 pracuje škola podle svého školního vzdělávacího programu pro základní  
vzdělávání Každý má svou šanci. 
 

Škola si stanovila tyto výchovné a vzdělávací priority:  
 

 - rozvíjení komunikačních dovedností žáků v cizích jazycích,  
 - rozvíjení čtenářské dovednosti, čtení s porozuměním, láska ke knize 
 - vedení žáků k mravní a etické výchově (tvorba vlastní knihy všech žáků školy) 
 - podpora enviromentální výchovy – zdravá strava – moštování… 
 - vedení žáků lásce k přírodě  
 - vedení žáků ke zdravému životnímu stylu  
 - rozšířená výuka v oboru informační a komunikační technologie,  
 - podpora zavádění a využívání výpočetní techniky do výuky všech předmětů,  
 - podpora rozvoje pohybových dovedností žáků, sportovní výchovy,  
 - zlepšení vzájemných vztahů mezi spolužáky, mezi žáky a učiteli,  
 - posilování vlastní zodpovědnosti žáků za výsledky vzdělávání, 
 - podpora další polupráce s DVM (Dům „VĚTRNÝ MLÝN“- domov pro  

                    handicapované ženy), 
 - zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných a     

  mimořádně nadaných žáků. 
 

 

Školní družina má kapacitu 75 žáků. Družina má k dispozici všechny učebny školy,  které jsou 
uzpůsobeny dle požadavků na regeneraci a odpočinek po vyučování a na trávení volného  času. 
Školní družina využívá školní zahradu, obecní hřiště, sokolovnu a park DVM.  
  
Školní jídelna zajišťuje přednostně stravování žáků a zaměstnanců školy a mateřské školy. Dále 
umožňuje v rámci doplňkové  činnosti stravování i cizím strávníkům.  



 

 

 

 

 
2.4 Základní škola  
2.4.1  Počty tříd a žáků 
 

Součást školy Počet tříd/ 
oddělení 

Počet dětí/ žáků  

Mateřská škola 2 41 

1. stupeň ZŠ 4 68 
Školní družina 3 60 

Školní výdejna MŠ x 57 

Školní jídelna ZŠ x 68 

 

Poznámka : jedna třída je dvojtřídní (2.ročník – 10 žáků, 5. ročník – 8 žáků) 

 

 

2.4.2  Učební plán 
  ROČNÍK       

Vzdělávací 
oblast 

Vzdělávací 
obor 

Vyučovací 
předmět 

l. 2. 3. 4. 5. Celkem 
předměty 

Z toho 
DČD 

                           35                                  
Jazyk a 
jazyková  

Český jazyk 
a literatura       

Český jazyk       8+1 8+2   7+2 6+2 6+1 43 8 

Komunikace  43        

 9         

 Cizí jazyk        Anglický 
jazyk  

0+1 0+1 3 3 3 11 2 

  11        

 22         
Matematika a 
její aplikace 

Matematika 
a její 
aplikace           

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4 

  24        

 1         
Informační a 
komunikační 
technologie 

Informační a        
komunikační 
technologie 

Informatika     1 1   

  1        

 12         
Člověk a jeho 
svět 

Člověk a 
jeho svět 

Prvouka            1 1 2     

  4           

  Přírodověda                2 2  

  4         

  Vlastivěda                                     1+1    1+1  2 

  4      12  

 12         



Umění,kultura  
a práce   

Hudební 
výchova  

Hudební 
výchova 

1 1 1 1 1       

  5        

                              

 Výtvarná 
výchova 

Výtvarná 
výchova  

1 1 1 2 2         

   7        

        12  

 10         
Člověk a 
zdraví     

Tělesná 
výchova 

Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 2 10  

  10        

                        5         

Člověk a 
svět práce *) 

Pracovní 
činnosti 

 1 1 1 1 1 5    

  5               

Celková 
povinná  
časová dotace 

  20 22 24 26 26                            118 

Z toho 
disponibilní   
časová dotace 

  2 4 3 4 3                              16 

 

 

 

 

 

2.4.3  Volitelné a nepovinné předměty  
 

Seznam volitelných předmětů: 
Škola nenabízí volitelné předměty 
 

Seznam nepovinných předmětů: 
Náboženství (římskokatolické) – 1 hodina - v pondělí,  vyučující je Jan Bleša 
 

 

 

2.5  Školní jídelna  
Počet vydaných svačinek a obědů za rok 2018/19: 
 
Svačinky ranní –        9 120 
               odpolední – 8 792  
Celkem:                   17 912 
 
Obědů:                     27 942 
 
                  
 
                  
 

 

 

 
 



 

 

2.6  Výkon státní správy  
Počet vydaných rozhodnutí ředitele školy  
Do 30.6.2019 byla vydána následující správní rozhodnutí ředitele školy:  
- 21 rozhodnutí o přijetí do 1. třídy pro školní rok 2019/20 

- 14  rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 

 

 

 

 

3. Přehled pracovníků školy 
 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 
 

 
Počet učitelů ZŠ 8 
Počet vychovatelů ŠD 3 
Počet učitelek MŠ 5 
Počet provozních zaměstnanců 8 
 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 
 

 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Funkce Úvazek. Stupeň 
vzdělání 

Aprobace 

1 Ředitelka 
Mgr. Dušana Mužíková 

1,0 VŠ  Speciální  
pedagog I.stupeň 

ZŠ 
1 Učitelka ZŠ 

Mgr. Hana Svítková 
1,0 VŠ  I.stupeň ZŠ 

1 Učitel ZŠ 
David Kristek 

0,4 SŠ neaprobován 

1 Vychovatel ŠD 
David Kristek 

0,68 SŚ neaprobován 

1 Vedoucí učitelka 
MŠ,Bc 
Kateřina Baštánová 

1,0 VŠ Speciální  
pedagog pro MŠ 

1 Učitelka MŠ 
Eva Cifrová 

1,0 SŠ Pedagog MŠ 

1 Učitelka ZŠ,Mgr. 
Gabriela Randýsková 

1,0 VŠ I.stupeň ZŠ 

      
1 Učitelka ZŠ,Mgr. 

Nela Ondroušková 
1,0 VŠ I.stupeň ZŠ 

 

1 Učitelka MŠ 
Lucie Němá 

1,0 SŠ  Pedagog pro MŠ 

 

1 Učitelka ZŠ 
Věra Mazanová 

1,0 VŠ  Speciální  
pedagog- 



Učitelství pro 
mládež vyžadující 

zvláštní péči 
 

1 Učitelka MŠ,Bc 
Marie Krausová 

1,0 VŠ  Pedagog pro MŠ 

 

 

1 Učitelka MŠ, 
Marie Burnett-Jones 

0,48 SŠ  Pedagog pro MŠ 

 

1 Vychovatelka ŚD, 
Marie Burnett-Jones 

0,33 SŠ Pedagog pro MŠ 

                                                     
1 Učitel ZŠ  

Mgr.Petr Macháň 
0,4 VŠ Učitelství tělěsné  

výchovy a sportu 

                                                                     
1 Vychovatel ŠD 

Mgr.Petr Macháň 
0,17 VŠ Tělěsná  výchova a 

sport- rekreologie 

 
1 Asistentka AJ 

Kalusková Petra 
0,625 DiS Vyšší odborná 

podnikatelská 

 
     

Komentář: Vychovatel ŠD učí v souběžném pracovním poměru jako učitel ZŠ.  
 
 

 

 

 

 

3.3. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 
do 
35 
let       

35 – 
45 
let 

45 – 
55 
let 

nad 55 let 
do 
důch.věku 

v 
důch. 
věku 

celkem 

m-ž m-ž m-ž m-ž m-ž ženy muži      

1- 1 1-5 0 - 3 0 - 2 0 - 0 11 2      

 

 

 
 
3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek  Stupeň vzdělání 
1 Vedoucí ŠJ 

Eva Lukášová 
0,4 VŠ 

1 Hlavní  kuchařka 
Ludmila Hrochová  

1,0 
do 31.12. 
2018 

SOU 

1 Kuchařka 
Jana Vinklárková 

1,0 SOU 

1 
1 Výdej stravy 0,13 SOU 



Jana Vinklárková 
1 Výdej stravy 

LudmilaHrochová  
0,13 
do 31.12. 
2018 

SOU 

1 Ekonom 
Kalusková Petra  

0,125 

od 
1.10.2018 

Vyšší odborná 

podnikatelská 

1 Domovník 
Jana Kufová  

0,5 

od 3.9. 

do 31.10. 
2018 

SŚ 

 

1 Účetní 
Lenka Hrušková 

0,5 

od 1.10. 

2018   

0.375 

VŚ 

 

1 Domovník 
Jana Vinklárková 

0,5 

od 1.11.do 

31.12. 

2018 

SOU 

 

1 Kuchařka 
Jana Kufová  
 

0,13 

od 2.1. do 

30.9. 

2019 

SEš 

 
1 Kuchařka 

Jana Bagarová 
0,125 

od 1.4. 

2019 

SEš 

 
1 Domovník 

Jana Bagarová 
0,8125 

od 1.4. 

2019 

SEš 

 
1 Domovník 

Z.Hilscherová 
0,5 

od od 2.1. 

do 31.3. 

2019 

SOU 

3.6 Metodická sdružení  
Metodická sdružení vzhledem malému počtu pedagogů na naší škole nemáme. V rámci 
pedagogických porad se scházíme 1x týdně a domlouváme se na mezipředmětovém propojení 
výchovně vzdělávacího procesu, vzájemně se informujeme a předáváme si zkušenosti i novinky. 
 

 

4.  Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy  
V tomto školním roce na naší škole zápis k povinné školní docházce proběhl. 
 

 

 

 
 
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 



 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
 

a) Přehled o prospěchu 
      1.pololetí 

Třída Počet 
žáků 

Pros-
pěch 

                                                    Absence 

celkem chlapci dívky vyznamenání prospěli neprospěli Øznámka celkem omluvená neomluvená 

I. 16 10 6 16 0 0 1,0 272 272 0 

II. 9 4 5 9 0 0 1,04 213 213 0 

III. 17 11 6 17 0 0 1,00 505 505 0 

 

IV. 16 9 7 6 10 0 1,45 512 512 0 

V. 8 4 4 5 3 0 1,31 168 168 0 

 

 

 

 

 

2.pololetí 
 

Třída Počet 
žáků 

Pros- 
pěch 

                                                    Absence 

celkem chlapci dívky vyznamenání prospěli neprospěli Øznámka celkem omluvená neomluvená 

I. 16 10 6 16 0 0 1,07 502 502 0 

II. 9 4 5 9 0 0 1,04 186 186 0 

III. 17 11 6 17 0 0 1,0 667 619 0 

 

IV. 16 9 7 7 9 0 1,38 491 491 0 

V. 8 4 4 5 3 0 1,29 173 173 0 

 

 

 

 

 

 

b) Přehled o chování 
 

1.pololetí 
Třída Pochvaly 

a jiná 
ocenění                 

                   Kázeňská opatření 

pochvala 
TU 

pochvala 
ŘS 

napomenutí 
TU 

důtka TU důtka ŘS 2 z chování 3 z chování 

I. 16 0 0 0 0 0 0 

II. 9 0 0 0 0 0 0 

III. 0 0 0 0 0 0 0 

 

IV. 16 0 0 0 0 0 0 



V. 8 0 0 0 0 0 0 

2.pololetí 
 

Třída Pochvaly 
a jiná 
ocenění 

                  Kázeňská opatření 

pochvala 
TU 

pochvala 
ŘS 

napomenutí 
TU 

důtka TU důtka ŘS 2 z chování 3 z chování 

I. 16 0 0 0 0 0 0 

II. 9 0 0 0 0 0 0 

III. 17 0 17 0 0 0 0 

 

IV. 16 0 0 0 0 0 0 

V. 8 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

5.2  Testování žáků  
Škola pravidelně ověřuje kvalitu srovnáváním písemných prověrek žáků z okolních ZŠ 
a pravidelně ověřujeme výsledky našich bývalých žáků na 2. stupni. 
 

 

 

5.3 Účast žáků v soutěžích 
Získané vědomosti a dovednosti měli žáci možnost uplatnit v nejrůznějších soutěžích. Na  
soutěže je připravují pedagogové buď v rámci povinné výuky, volitelných a nepovinných  
předmětů, ale i mimo vyučování ve svém volném čase. 
 

 

 
 
Umístění v jednotlivých soutěžích, závodech a olympiádách: 
 
 E. Plačková – 1. místo v pěvecké soutěži Pop Nota 

 V. Němý – 2. místo v pěvecké soutěži Pop Nota  
E. Plačková – zlaté pásmo v pěvecké soutěži Slavíci z Přerova  
R. Pavlík – 2. místo v Člověče nezlob se 

Iva Husáková – 2. místo – Včelínský dvojboj 
Isabella Burnett-Jones – 3.místo – Mokrá štafeta 

K. Beer – 1. místo ve sbírání kaštanů pro zvířata v Obůrce 

A.Pala  - 2. místo ve sbírání kaštanů pro zvířata v Obůrce 

M. Pala – 3. místo ve sbírání kaštanů pro zvířata v Obůrce 

J. Randýsek – 1. místo ve sbírání žaludů pro zvířata v Obůrce 

A. Pala – 2. místo ve sbírání žaludů pro zvířata v Obůrce 

J.Mareček – 3. místo ve sbírání žaludů pro zvířata v Obůrce 

 
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 
 



Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: 
 

Školení preventistů -  podzimní setkání ŠMP, Přerov – Mgr. Hana Svítková 
 
Montesory školení – všichni zaměstnanci, ZŠ Skalička 
 
Školení – Hyg.školení -kuchařka – Přerov 
 
Intuitivní peagogika - všichni zaměstnanci, ZŠ Skalička 
 
Školení – Nové financování – Hranice 
 
Školení na interaktivní tabuli - všichni zaměstnanci, ZŠ Skalička 
 
 

 

 pracovník termín 
studia 

instituce 
(VŠ/zařízení 
pro další 
vzdělávání) 

název akce financování 

1. Institucionální 
vzdělávání 

     

1.1 Studium ke splnění 
kvalifikačních 
předpokladů 

     

a) Studium v oblasti 
pedagogických vědy 

 

 

David Kristek 

 

Od září 
2014-2019 

 

Ped. Fakulta 

v Olomouci 

 

Spec ped. I. 

stupeň 

 

b) Studium pedagogiky      

 

c) Studium pro asistenta 
pedagoga 

     

d) Studium pro ředitele škol      

e) Studium k rozšíření 
odborné kvalifikace 

     

1.2 Studium ke splnění 
dalších kvalifikačních 
předpokladů 

     

a) Studium pro vedoucí 
pedagogické pracovníky 

     

b) Studium pro výchovné 
poradce 

     

c) Specializovaná činnost – 
koordinace v oblasti 
informačních a 
komunikačních technologií 

     

d) Specializovaná činnost – 
tvorba a následná 
koordinace školních 
vzdělávacích programů 

     

e) Specializovaná činnost – 
prevence sociálně 
patologických jevů 

Mgr. Hana 
Svítková 

listopad OPPP v 
Přerově 

Setkání 
ŠMP 

bezplatně 

f) Specializovaná činnost – 
specializovaná činnost 

     

g) Specializovaná činnost – 
specializovaná činnost 
v oblasti enviromentální 

     

 



výchovy 

1.3 Studium 
k prohlubování odborné 
kvalifikace 

 

Pedagogové: 

Mgr. Dušana 
Mužíková 

Mgr. Hana 

Svítková 

Bac. Kateřina 
Baštánová 

Eva Cifrová 

Mgr.G. 

Randýsková 

D.Kristek 

L.Němá 

M.Krausová 

M. Burnett-

Jones 

Petr Macháň 

Nela 

Ondrouško-vá 

V.Mazanová 

 

 

Kuchařka 

Jana Kufová 

 

 

 

Ekonom 

Petra 

Kalusková 

 

 

 

 

 
listopad 

 
 

 

 

 

březen 

 

 

 

 

 

duben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

únor 

 

 

 

 

červen 

 

 

 
ZŠ Skalička 

 

 

 

 

ZŠ Skalička 

 

 

 

 

ZŠ Skalička 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přerov 

 

 

 

 

Hranice 

 

 
 

Školení 
Montesso-ry 

 

 

 

Intuitivní 
peagogika 
 

 

 

 

Školení na 
interaktivní 
tabuli 
 

 

 

 

 

 

 

Hyg. Školení 
 

 

 

Nové 

financová-ní 

 

 

 

hradí škola 

 

 

 

 

 

hradí škola 

 

 

 

 

 

hradí škola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hradí škola 

 

 

 

 

hradí škola 

2 Samostudium  

 

 

 

 

 

 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

7.1 Údaje o významných školních a mimoškolních aktivitách 
 

Spolupráce školy a dalších subjektů obec Skalička 
Místní knihovna Skalička 
TJ SOKOL Skalička, SDH Skalička 
Spolky (včelaři, myslivci, …) 
Domov „VĚTRNÝ MLÝN“ 

Významné akce školy  

Veřejná kulturní vystoupení: 
 



 maškarní ples 
 setkání seniorů ve Skaličce a v Zámrskách 
 vystoupení na vánočním koncertě pro zákonné  

zástupce 
 Den matek 
 školní akademie 

 

Výstavy, besedy: 
 

 beseda s těhotnou maminkou – výchova k  
 mateřství 
 beseda – zubní hygiena 

 

Udržování starých obyčejů: 
      Mikuláš a čert ve škole  

vánoční zdobení perníčků 
vánoční dílnička – výroba vánočních dárků 

      vánoční koledování 
      velikonoční pletení pomlázky 
      velikonoční výroba dárků 
 

 

Výchovně vzdělávací akce: 
-  návštěva biofarmy v Kamenci 
-  zdravá výživa – výroba zdravého pití z jablíček 
-  oslava státního svátku 28. října – 100 let + spaní ve  

škole,výroba zdravých pokrmů 
-   výlet do přírodní rezervace Hůrka a k Hranické 
     propasti 
-    výlet do lázní Teplice nad Bečvou 
-    výlet do Obůrky pod Hůrkou v Dolních Těšicích 
-    pohádkový muzikál 
-   Zamykání lesa – odevzdání nasbíraných       
     podzimních plodů sv. Martinovi – společně z MŠ  
-    koledování v obci  – živý Betlém 
-    účast na mši v místní kapli  
-    oslava St. Valentýn – láska přátelská,... 
-    oslava „Den stromů“ 

 březen – Měsíc knihy 
-    oslava „Den Země“ 
-    výlet do Zámrsk– vztah k přírodě, návštěva  
     zdravé výživy 

-    účast v projektu “ Školka na nohou” - ve 
     spolupráci s MŠ – v rámci zdravé chůze – 
     preventivní program – diagnostika 
chodidel 

-    oslava MDD 
-    účast v okresním kole recitační soutěže 
-    účast vpěvecké soutěži Pop nota 
-    účast v pěvecké soutěži Slavíci z Přerova 

-    anglické soustředění na Santově  



-    vycházka do Nihlovského lesa  
-   „Pasování prvňáků na čtenáře  
-    Hasičský den – návštěva hasičské zbrojnice, 
-    soutěže malého hasiče – společně z MŠ 
-    účast na pobytu v přírodě - Rajnochovice 
-    návštěva místní knihovny 

 

 

Tvořivé dny  
 

      obrazce z vršků 
      výroba dobrot pro ptáčky 
      výroba dárků k vánocům z oříšků 
      kreslení ve sněhu 
      výrobky na vánoční výstavu 
      tvorba knihy “Škola Vánoc” - žáci 1.-5.r. píšou  

přání všem lidem světa 
      

 

Sportovní akce 
sportovně taneční dopoledne ve škole 
hokejové dopoledne a krasobruslení 
sáňkování, bobování a stavění sněhuláků  

            lyžařský zájezd na Troják a na Mezivodí 
            lyžařské závody na Mezivodí 
            lyžařské závody na Potštátě 
            účast v plavecké soutěži „Mokrá štafeta”         

            sportování ve sněhu – přirozený pohyb venku                    
            otužování – bobování, sáǩování 

 

Výstavky prací, prezentace školy: 
 

vánoční výstava prací žáků ZŠ, ŠD a MŠ 
 

Akce k prevenci sociálně 
patologických jevů 

Během celého školního roku – pásmo prožitkové 
pedagogiky (jak se chovat v autobuse, ve škole, 
v přírodě, apod.) – na modelových situacích si děti 
zkouší praktické ukázky, 
Divadlo učitelů žýkům – správné chování , správná 
hygiena, oblékání...rozdíl před 100 lety a dnes 
Návštěva známého youtubera Jirky Krále -  
bezpečné používání sociálních sítí, předcházet 
kiberšikaně aj. 

Akce k environmentální výchově Návštěva Biofarmy 
Výroba kontejneru na bio-odpad 
 Výroba zelí (zdroj vitamínu C v zimě)– 20 kg pro  
ZŠ a MŠ 
tvorba kontejneru na bio-odpad 
třízení odpadu – papír, plast, bio – odpad 
výroba krmítek – krmíme ptáčky v zimě 
Vytvoření školní zahrádky – společně s MŠ 



Návštěva v rodině, kde se narodilo 12 štěňátek - -
Dalmatínů 
Sbírání podzimních plodů pro zvířata v Obůrce 
Zimní krmení zvěře a ptáků 
Oslava Dne stromů, Den Země 
Třídění odpadů – papír, plasty, bio-odpad 
Sběr papíru, vršků 
Využití plastů / PET lahve + vršky/ v PČ – obrazce  
Pobytu v přírodě - Rajnochovice  
Zamykání lesa  
Vítání léta – studánky, potoky, řeka Bečva 

 

 

 

 

8. Spolupráce s dalšími organizacemi 
Činnost školy je výrazně propojena s životem obce i regionu, ve které žijeme. Pořádanými 
akcemi udržujeme staré zvyky a současně reagujeme na současné dění. 
Snažíme se v dětech vypěstovat pocit sounáležitosti ve vztahu k obci a  k lidem, s nimiž se 
setkávají, žijí a pracují. 
 

Významným partnerem školy jsou zákonní zástupci. 
Spolupráce s nimi probíhá prostřednictvím informativních schůzek nejméně 4 x ročně. V mezidobí 
mezi těmito schůzkami může probíhat konzultace. Výhodou malotřídní školy je to, že se 
pedagogové téměř každodenně střetávají se zákonnými zástupci žáků. Na info. schůzky se mají 
zákonní zástupci možnost předem objednat na určenou hodinu, upřednostňujeme konzultace 
zákonný zástupce-žák-pedagog, kde má žák možnost sebehodnocení - i podle sebehodnotící karty.  
Společné posezení  zákonných zástupců s učiteli a dětmi (ze ZŠ i MŠ) uskutečňujeme nejméně 2 x 
ročně při příležitostech veřejných vystoupení.  
Zákonní zástupci velmi ochotně pomáhají při organizování akcí, které škola pořádá (zamykání lesa, 
maškarní bál, velikonoční a vánoční výstavy, apod.).  
 Zákonní zástupci mají zájem o výchovu a vzdělávání svých dětí, činnost školy podporují a s učiteli 
spolupracují. 
 

 

Zřizovatelem školy je Obec Skalička. Zastupitelstvo obce včetně starostky mají zájem o 
bezproblémový chod školy a jsou vstřícní k požadavkům příspěvkové organizace. 
 

 

 

 

Školská rada  
1.3 Údaje o školské radě 
Datum zřízení 1.9.2005 
Počet členů školské rady  3 
Kontakt Osobně, telefonicky, mailem 
 

Volební období školské rady je od 3.10. 2018 do 3.10.2021. Jednání byla svolávána dle  
ustanovení školského zákona. 
 
9.Materiálně technické zabezpečení 
 

Každým rokem se obnovují skříňky na pomůcky, dokupují se lavice a židle, modernizují se pomůcky – tablety, 



LEGO technik… 

Díky paní starostky obce a za pomoci obecních pracobníků jsme vybudovali dvě další třídy v suterénu budovy 
školy. 
 
 
10.Další součástí školy 

 
10.1 Školní družina 
Činnost školní družiny spočívá v zabezpečení kvalitní zájmové činnosti, aktivního i    
pasivního odpočinku a rekreace žáků. Snahou je zajistit prostředí  zábavné, estetické, hlavně 
bezpečné a prostředí mravní výchovy. 
Školní družinu ve školním roce 2018/19 navštěvovali žáci 1. 2., 3., 4. a 5. třídy a skladba činností 
byla zaměřena na jejich věk. Celý rok se věnovali rozvíjení dětské osobnosti formou různých aktivit 
a pokud počasí jen trochu dovolilo, trávili většinu času venku na hřišti, v parku a na školní zahradě. 
V zimních měsících měli možnost rozvíjet vlastní fantazii při kresbě, malbě, vytváření různých 
výrobků nebo při dramatickém ztvárnění některých dětských představ. 
V průběhu celého školního roku měli žáci možnost navštěvovat kroužek sportovní a taneční. 
V kroužku sportovním dostali také základy tenisu a florbalu. 
V rámci spolupráce s obcí žáci přispěli svými výrobky na vánoční výstavu – nazdobené perníčky, 
vánoční dekorace aj. Společně se zákonnými zástupci se zúčastnili akcí pořádaných obcí, kde 
vystupovali s připraveným kulturním programem. 
Ve spolupráci s paní učitelkami ŠD pořádala podzimní a letní spaní ve škole, žáci si zahráli různé 
hry, zatančili, zasportovali, připravovali zdravé pokrmy a vydali se na stezku odvahy. Zde se 
projevila kamarádská povaha, poněvadž šli ještě jednou se spolužákem, který nemá odvahu jít sám.  
 

 
10.2 Mateřská škola 
Viz příloha 
 

 

 

11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
  
Česká školní inspekce v letošním školním roce na naší škole neproběhla. 
 

 

Kontrola hygieny proběhla 31.8.2018 

Kontrola BOZP proběhla 22.10.2018. 
 
 

12. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2018/19 
Viz příloha 
 

 

 

 
 
 
Ve Skaličce dne 31.8.2019 
 

 

 

     …..................................................... 



               
 

                                                                                      Vypracovala 
 

 

 

 

 

 
 
Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy / příspěvkové organizace/ za 
školní rok 2018/19 
 
 

 

 

 

Přílohy: 
MŠ 
Hospodaření se státními penězi 
 

 

 

Na vědomí: 
Zřizovatel – Obec Skalička 
Veřejná vývěska obecního úřadu 
 


