VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2016/17
Část I.
Základní údaje o škole
Název školy:

Základní škola a Mateřská škola Služovice, okres
Opava

Adresa školy:

Služovice 134, 747 28 Štěpánkovice

IČ školy:

70640131

Telefonní kontakt:

733180527, 553762180

e-mail:

zs.sluzovice@seznam.cz

Webové stránky školy:

www.zsamssluzovice.cz

Zřizovatel školy:

Obec Služovice

Ředitel školy:

Mgr. Bc. Hana Častulíková

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

________________

Výchovný poradce:

_______________

Školní speciální pedagog:

________________

Školní psycholog:

_______________

_______________

Vedoucí učitelka mateřské školy:

Zuzana Víchová

Vedoucí vychovatelka školní
družiny:
Složení školské rady:

Zuzana Juchelková

Charakteristika školy:

Roman Tománek, Bc. – předseda do 25.11.2016
Hana Hartmannová – od 26.11.2016
Zuzana Juchelková - členka
Maxmilián Barč – člen do 25.11.2016
Ing. Tomáš Barč – od 26.11.2016
ZŠ má dvě třídy se čtyřmi ročníky, 1. – 2. ročník –
horní budova, 3. – 4. ročník – spodní budova. Ke škole
patří ŠD a MŠ, od listopadu 2016 se dvěma
odděleními Mš, strava je dovážena ze ZŠS Edvarda
Beneše v Opavě.
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Část II.
Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje
(v souladu se zápisem ve školském rejstříku)
Základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní
školy

Předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program Veselé zpívání s
Kuliferdou

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy:
Hlavním účelem činnosti organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu dětí a žáků podle
příslušných vzdělávacích programů.
Předmětem činnosti odpovídající hlavnímu účelu organizace je poskytování předškolního a
základního vzdělávání.
Charakteristika školy:
Základní škola je organizována pro 1. až 5. ročník základní školy jako malotřídní škola.
Kapacita školy činí 40 žáků.
Vzhledem k demografickým a socioekonomickým podmínkám poskytujeme základní
vzdělávání bez zaměření na určitou vzdělávací oblast.
Kapacita Mš je 40 dětí, kapacita ŠD je 25 dětí a kapacita jídelny – výdejny je 68
stravovaných.
Ve školním roce 2016/2017 finálně 2 oddělení Mš ( nové oddělení Mš bylo otevřeno
1.11.2016), 4. ročníky ve 2 třídách a 1 oddělení školní družiny.

Část III.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Zaměstnanci školy

Pedagogičtí zaměstnanci

Nepedagogičtí zaměstnanci

Počet
fyzických
osob
6 do
31.10.2016
7 od
1.11.2016
2

Z toho
kvalifikovaní

Přepočtený
evidenční
počet

6 do 31.10.16
7 od 1.11.17

5,14

2

2,28

2

0,5

2
z toho zaměstnanci školní jídelny výdejny
(škola vyplní podle čtvrtletního výkazu P1-04 k 30. 6. 2016)

Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků K 01. 09. 2016 ze 6
pedagogických pracovníků (od 1.11.2016 7 pedagogických prac.) splňovalo 6 (od 1.11.2016 –
7) předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka na základě § 3 zákona
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
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Z 4 zaměstnanců základní školy splňuje požadavek odborné kvalifikace pedagogických
pracovníků dle § 7, § 8, § 14 a § 20 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o
změně některých zákonů 4 zaměstnanců.
V mateřské škole ze 3 pedagogických pracovníků splňují 3 učitelé požadavek odborné
kvalifikace dle § 6 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů.
Ve školní družině vyučuje 1 zaměstnanec, který splňují požadavek odborné kvalifikace dle §
16 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

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
40

1

Počet
zapsaných
žáků

Z toho počet žáků
nepatřících do
spádového obvodu
školy

Počet
přijatých
žáků

Počet
1. tříd
k 1. 9. 2016

7

0

7

1

K zápisu, který proběhl 20.4.2017 se dostavilo 5 dětí, po ročním odkladu povinné školní
docházky nastoupí 1 žák. Po ukončení správního řízení požádal jeden zákonný zástupce o
přestup na naši školu do 1. Třídy. Do 1. Třídy ve školním roce 2017/2018 nastoupí 7 žáků.
b) Mateřské škola
Kapacita
Počet tříd
školy
k 1. 9. 2016
28
40

Počet
zapsaných
dětí
1
14
k listopadu V dodatečném
2016 / 2 třídy
zápisu:6

Počet
přijatých
dětí
8
6

Počet tříd
k 1. 9. 2016

Počet
volných míst

8
k 1.11.2016
6

0
5

K zápisu, který proběhl dne 11.5. 2017, se dostavilo 10 dětí, jejichž zákonní zástupci podali žádost o
přijetí k základnímu vzdělávání. Posuzováno bylo tedy 10 žádostí na základě §34, §165 odst. 2
písm.b), §183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání, v platném znění, ve smyslu vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a
v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a v souladu s předem stanovenými kritérii pro
školní rok 2017/2018. Přijato bylo 10 dětí.
Po skončení správního řízení podal zákonný zástupce žádost o přestup 1 dítěte do naší Mš, které bylo
vyhověno.

Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
a) Prospěch žáků na základní škole
Počet
Prospělo
Ročník
žáků
s vyznamenáním
5
4
1.
3

Prospělo
0

Neprospělo
1

2.
3.
4.
5.
Celkem za 1 st.
6.
7.
8.
9.
Celkem za 2. st.

5
5
0
2
17
0
0
0
0
0

5
4
0
1
14
0
0
0
0
0

0
1
0
1
2
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

Kmenové učebny jsou vybaveny dataprojektory. Během školního roku bylo získáno do
výpůjčky 6 PC od Slezské univerzity v Opavě. Další 4 PC budou dodány během podzimu
2017. Počítače jsou umístěny v dolní budově, kde probíhá výuka předmětu ICT pro 4. A 5.
ročník.
Herna školní družiny se nachází v zadní části učebny 3. až 5. třídy v budově obce. V tomto
školním roce proběhla modernizace nábytku ŠD.
Škola disponuje laminátorem, řezačkou, skartovačem a kroužkovým vazačem.
Škola má k v majetku tiskárnu RICOH SPC250 sf pro barevnou i černobílou kopii. Tyto
pomůcky a zařízení nám usnadňují kvalitnější plnění cílů dle ŠVP a následných evaluací.
Výuka je podporována potřebnými pomůckami, nově zakoupenými sadami učebnic. V rámci
svých finančních možností i z prostředků ONIV se snažíme o obnovu didaktických pomůcek,
které jsou již staršího charakteru.
Učebny jsou vybaveny židlemi a lavicemi splňujícími hygienické požadavky na výškově
nastavitelná nábytek.
Výdejna stravy je vybavena nerezovým gastro nábytkem, lednicí, myčkou na nádobí a
potřebným gastro vybavením.
Všechna sociální zařízení splňují hygienické požadavky. ( Kontrola KHS – protokol o
kontrole ze dne 9.2.2016)
Prostor žákovských šaten je vybaven lavičkami a věšáky. V prostoru šatny na dolní budově je
i šatna pro ŠD.
K informovanosti veřejnosti slouží pravidelně aktualizované webové stránky
www.zsamssluzovice.cz , kde jsou rodiče informováni o akcích, případných změnách rozvrhu
a dalších dílčích provozně technických informací.
b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ
Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského zákona)
Gymnázia

Konečný stav rozmístění
žáků
0

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

0

Střední vzdělání

0

Střední vzdělání s výučním listem

0

Neumístěno

0

Počet žáků 9. tříd celkem

0
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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

K 30.6. 2016 byli celkem evidován 4 žáci se SVP. Dva z nich s PO 2. stupně (s
požadavkem ny zvýšené údaje z prostředků MŠMT)a 2 z nich s PO 1. stupně.
S těmito žáky pracovala Mgr. Krynská a Mgr. Bc. Častulíková v rámci pedagogické
intervence.

Část VI.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Činnost na úseku prevence kriminality
a protidrogové prevence
Přednášky (ZŠ + MŠ)
Pobytové semináře pedagogů
Adaptační pobyty žáků
Akce v rámci volného času
Práce se třídami
Vypsat další:
Požární ochrana
Bezpečně s internetem
Dopravní výchova (ZŠ + MŠ)
Všichni jsme kamarádi
Den Země
Exkurze
Kulturní pořady
Knihovnické lekce
Přednášky, besedy
Školní výlet
Třídnické hodiny
Vzdělávací pořady
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Počet
akcí
1
0
0
1
2
1
1
1
1
1
3
10
2
5
1
25
4

Počet zúčastněných
žáků
pedagogů
45
5
0
0
0
0
10
1
23
2
17
17
45
17
23
23
23
13
23
18
23
23

3
2
5
2
2
2
2
1
2
2
2
3

Část VII.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Typ kurzu
Metodická poradna
Společné vzdělávání – inkluze v hodinách angličtiny
Příprava občanů k obraně státu – pro učitele
Biodiverzita a její management
Rozvoj řeči a řečových dovedností u dětí předškolního a
školního věku
Kurz pro pedagogické pracovníky k aplikaci podpůrných
opatření jako nástroj inkluzivního vzdělávání

Počet zúčastněných
pedagogů
1
1
1
1
1
1

Další informace:
Všichni pedagogičtí pracovníci mají přístup ke všem vzdělávacím nabídkám, mohou
se v daných termínech přihlásit. Účast je projednávána s vedením školy a jsou brána v
úvahu kritéria uvedená v plánu DVPP, který je vydán v souladu s § 24 zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a na
základě vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, o
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků a byl projednán
dne 31. 08. 2016. Na základě jednání pracovníka a vedení školy je stanoven společný
závěr. Pracovníci mohou předkládat i jiné, samostatně vyhledané nabídky. Vedení
školy předkládá vhodné nabídky jednotlivým pedagogickým pracovníkům v souladu s
plánem celkového rozvoje a zaměření školy. Na základě Zprávy o vlastním hodnocení
školy byl stanoven minimální časový rozsah absolvovaných školení pro školní rok
2016/2017. Účastníci všech forem dalšího vzdělávání poskytují vedení školy i
spolupracovníkům zpětnou vazbu, předávají informace, navrhují možnosti využití ve
vyučovacím procesu, doporučují účasti na kurzech.
Samostudium pedagogických pracovníků DVPP je realizováno také jako samostudium
[§ 24 odst. 4 písm. b) zákona o pedagogických pracovnících]. Oblasti samostudia
vycházejí z individuálních potřeb pedagogických pracovníků. Předmět a způsob studia
určuje zaměstnanec. Proto prostřednictvím samostudia nelze plánovat dosažení cílů v
oblasti DVPP. Rovněž ze strany vedení či spolupracovníků mohou vycházet náměty
pro samostudium. Dalšími oblastmi samostudia bylo nastudování materiálů
souvisejících s realizací autoevaluačního plánu, především dílčích předmětů: 1.
Společné vzdělávání, 2. Efektivita primárně preventivních aktivit, 3. Podpora rozvoje,
dosažená úroveň a výsledky vzdělávání v přírodovědné, informační a jazykové
gramotnosti.

Část VIII.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
a) Akce organizované ve spolupráci s ostatními složkami obce



Služovický jarmark – dílnička – Sdružení Maminek
Rozsvěcení vánočního stromu – 1. adventní neděle - obec
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Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ
Vánoční besídka v kulturním domě
Vítání občánků
Beseda s místními hasiči
Den matek
Běh Ferdy Kuliferdy – sportovní odpoledne – Sdružení maminek

b) Akce organizované ve spolupráci ZŠ + MŠ










Duben – měsíc bezpečnosti
Den Země
Přednáška policie ČR
Mobilní planetárium
Hasiči ve škole – nácvik evakuace, Dráček Soptík
Den dětí
Putování za hvězdičkou – beseda o B. Smetanovi
Beseda – vývoj a historie hudebních nástrojů
Divadlo Věž

c) Další akce ZŠ a MŠ


























Podzimní a jarní vycházka
Zimní škola v přírodě
Jarní škola v přírodě
Jarní prázdniny v družině
Kvíz ke státnímu svátku 28. 10.
Obecní dům Opava – výstava Přemyslovci
Výtvarné soutěže MMOpava
Matematický Klokan
Vánoce ve ŠD
Den otevřených dveří
Zápis do 1. třídy ZŠ
Zápis do MŠ
Den stromů
Příběh kostela a obrazu sv. Václava
Minizoo v SVČ Opava
Pouštění draků
Myslivost – krmení daňků a muflonů
Pečení jablečných závinů ve škole
Spaní ve škole + stezka odvahy
Vánoční hrátky v SVČ Opava
Lyžařský výcvik se Zš Oldřišov
Bruslení na rybníku – zimní radovánky
Návštěva Slezského muzea v Opavě + soutěž Namaluj si svého slona
Výstava betlémů v Oldřišově p. Bohumila Víchy
3D Opava před 100 lety – program v Obecním domě v Opavě
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Výlet do Háje ve Slezsku na dělostřelecké tvrze
Legionářský vlak

Škola se dále zapojila do charitativního projektu fondu Sidius.
Žáci Zš pomáhají sbírat víčka z PET lahví pro rodinu Tazbírkovu, kde se takto podílejí na
financování léčby syna Matyáška ( viz. www.matytodokaze.cz; ) P. Tazbírek si víčka
postupně odváží a na konci školního roku poslal dětem děkovný dopis za pomoc Matyáškovi.
Žáci školy se dále zapojili do soutěže, kterou vyhlásilo statutární město Opava ve sběru
hliníku, kde se škola umístila na 1. místě a získala finanční odměnu 4,000 Kč. Tato částka
bude použita na aktivity žáků.
V rámci sběru papíru se se celé organizaci podařilo v součinnosti s ochotou rodičů takto
přispět na akce školy celkem částku 10 808 Kč, které byly použity částečně na financování
výletu Mš a Zš, dále pak na odměny za sběr v rámci vyhodnocení a ceny pro akce na Den dětí
a Den Země. Tímto sběrem škola vyhrála ve 2. pololetí 2. místo v počtu nasbíraných kg ve
sběrně Ritschny a navíc obdržela částku 1548 Kč. Tato částka bude taktéž použita na akce
dětí Mš a žáků Zš.

Finanční prostředky
v Kč

Mimorozpočtové zdroje

Celkem

využité

poskytnuté granty

________________

0

0

sponzoři

________________

0

0

ostatní

________________

0

0

Část IX.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
V tomto roce nebyla na škole provedena kontrola ČŠI.

Část X.
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2016
a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu
1.Přímé výdaje na
vzdělávání celkem

2 767 931
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2 767 931,-

PNP platy
Z toho(33052)

2 448 000,-

2 448 000,-

0

0

OON
Odvody a
ostatní
neinv.
výdaje

748 533,-

748 533,-

b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele
Provozní dotace na rok 2016 (ZŠ, MŠ, ŠD)
Dotace OÚ Služovice
Úroky
Dar
Investiční fond
Pronájem
Celkem Kč

741 301,62,9,25 000,100 000,1750,868 060,62

Náklady celkem Kč

922 728,7

HV ZŠ, MŠ a ŠD činí zisk Kč

-54 668,13

Běžný účet
Celkem Kč

375 138,18

Běžný účet FKSP
Celkem Kč

22 946,43

Pokladna
Celkem Kč

439,-

Fond Odměn
Celkem Kč

0,-

Poznámky
Organizace má vypracované vnitřní směrnice pro vedení účetnictví.
Na základě nařízení ŘŠ byla na škole provedena řádná inventura roku 2016 k 31.12.2016.
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Část XI.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Počet zúčastněných
žáků
ostatních
pedagogů
(dětí)
zam.
0
0
0

Název programu

Způsob zapojení

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Další informace:

Část XII.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Počet zúčastněných na
vzdělávání
žáků
pedagogů
ostatních
(dětí)
0
0
0

Mimoškolní akce pořádané
školou (přednášky, kurzy,
semináře, ...)

Obsahová náplň a cíle
vzdělávacího procesu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Název projektu

Finanční prostředky
v Kč
celkem

využité

státní fondy

0

0

0

programy EU

0

0

0

projekty KÚ MSK

0

0

0

projekty MŠMT

0

0

0

jiné projekty

0

0

0
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Další informace:
Škola od 1.8.2017 je zapojena do Programu Šablony v rámci OP VVV s projektem
Inovativní výuka. Částka, která je v rámci jednotlivých aktivit alokována pro Zš a Mš je
511 650,- Kč.
Dne 24. 7. 2017 byl schválen podaný projekt Podpora zabezpečení mateřských škol a
základních škol tvořených třídami 1. Stupně s počtem tříd do pěti. Jedná se o zabezpečení
vstupů do objektu tak, aby splňovaly Minimální standart bezpečnosti. Částka určená a
schválená pro realizaci je 39 296 Kč. Kamerový systém bude instalován během podzimních
měsíců.

Část XIV.
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Den bezpečnosti, prevence kriminality

Počet
zúčastněných
žáků (dětí)
Zš 23 + Mš 31

0

0

0

0

0

0

Organizace, s kterou PO
spolupracuje (HZS, městská
policie, střední školy....)
Policie ČR

Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu

Další informace:
Zpracovala: Mgr. Bc. Hana Častulíková
Dne: 29. 8. 2017

………………………………….
ředitelka školy
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Schválení výroční zprávy školskou radou při základní škole
Výroční zpráva o činnosti školy je vypracována a předložena ke schválení školské radě v
souladu s ustanovením §10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s §7 odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších
předpisů.
Člen školské rady jmenovaný zřizovatelem (Obec Služovice): Ing. Barč Tomáš
Člen školské rady zvolený zákonnými zástupci žáků: Harmannová Hana
Člen školské rady zvolený zaměstnanci školy: Juchelková Zuzana
Školská rada byla seznámena s výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2016/2017 dne
13. 10. 2017 a schvaluje ji k předložení zřizovateli a zveřejnění na webových stránkách školy
a na přístupném místě ve škole.
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