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Část I. 

1. Základní údaje o organizaci 

 

 Název školy: Základní škola a mateřská škola Horní Studénky, okres Šumperk, 

příspěvková organizace 

 Adresa školy: Horní Studénky 93, 789 01 Zábřeh 

 IČO: 750 290 73 

 Telefon/fax: 732 969 921, 583 418 038 

 E-mail: zs.h.studenky@rps.cz 

 Adresa internetové stránky: www.zsamshornistudenky.cz 

 Právní forma: Příspěvková organizace 

 Název zřizovatele: Obec Horní Studénky 

 Součásti školy: Základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina 

 IZO ředitelství: 600 148 017 

 Vedoucí a hospodářští pracovníci: Steidlová Ludmila – pověřená vedením školy od 

17. 8. 2021 

 Vedoucí jídelny: Ludmila Steidlová 

 Provozní doba ZŠ i MŠ: 6:00 - 16:00 hodin 

 Výchovný poradce: Mgr. Lantová Lucie 

 Preventista školy: Mgr. Lantová Lucie 

 Školská rada (dále ŠR) 

o Předseda ŠR: Mgr. Lantová Lucie 

o Člen ŠR za pedagogického pracovníka školy: Mgr. Lantová Lucie  

o Člen ŠR za zřizovatele: Fait Miroslav 

o Člen ŠR za zákonné zástupce nezletilých žáků: Ing. Vacková Marie, DiS. 
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2. Charakteristika organizace 

Základní škola a mateřská škola Horní Studénky je malotřídní škola, jejímž zřizovatelem je 

Obec Horní Studénky. Škola je příspěvkovou organizací. Součástí školy jsou základní škola, 

mateřská škola, školní družina, školní jídelna. 

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem od 2 do 7 let. Cílem předškolního 

vzdělávání je všestranně rozvíjet osobnost dítěte. Při výchovně vzdělávací činnosti jsou 

respektovány osobnostní zvláštnosti dětí a je dbáno na vytváření podnětného výchovně 

vzdělávacího prostředí. Děti jsou vzdělávány dle ŠVP „Sviť sluníčko, sviť“. 

Základní škola poskytuje základní vzdělávání dle ŠVP “K pramenům poznání“.  Směřuje k 

naplnění kompetencí stanovených Rámcově vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání. Žáci základní škol y jsou rozděleni do dvou tříd. V I. třídě jsou vyučováni žáci 

prvního a třetího ročníku, ve II. třídě jsou vyučováni žáci druhého, čtvrtého a pátého ročníku. 

Obě součásti, mateřská škola i základní škola, spolu úzce spolupracují, pořádají společné 

kulturně společenské akce pro děti, rodiče a veřejnost. Děti a žáci školy spolupracují nejen na 

přípravě společných vystoupení při různých příležitostech, ale navštěvují společně některé 

zájmové kroužky, divadelní představení, exkurze, výlety a lyžařský výcvik. Děti a žáci školy 

společně reprezentují školu na veřejnosti. 

Děti z mateřské školy se aktivně účastí programu pro předškolní děti. V rámci tohoto 

programu se pravidelně připravují na povinnosti školáků. Program pro ně připravují učitelky 

MŠ ve spolupráci s učitelkami základní školy. Pro rodiče předškoláků jsou také připravovány 

ukázkové hodiny v základní škole. 

Škola využívá při vzdělávání výhody malotřídních škol. Žáci spolupracují napříč ročníky. Ti  

více nebo naopak méně nadaní, mohou pracovat s žáky nižšího, resp. vyššího ročníku. Žáci se 

učí vzájemné spolupráci. Ve výuce je často zařazováno projektové vyučování, práce ve 

skupinách a dvojicích. Žáci jsou vedeni k samostatnosti již od prvního ročníku. V pátém 

ročníku prokazují při výuce velkou míru samostatnosti a zodpovědnosti, což jim usnadňuje 

bezproblémový přechod na druhý stupeň. Školní družina má jedno oddělení s kapacitou 25 

žáků. Žáci při výchovně vzdělávací činnosti ve družině využívají všechny prostory školy. Pod 

vedením kvalifikované vychovatelky se všestranně rozvíjejí a učí se smysluplně využívat svůj 

volný čas ke hře, odpočinku a přípravě na výuku. Školní stravovací zařízení poskytuje 

stravovací služby pro děti mateřské školy, žáky základní školy, pro zaměstnance školy. Školní 

jídelna se nachází v areálu školy.  
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Část II. 

3. Charakteristika základní školy 

3.1  Rozdělení jednotlivých ročníků 

Třída Třídní učitel Ročník 

I. třída Mgr. Lucie Lantová 1. ročník 

3. ročník 

II. třída Lic. Jana Faltusová 2. ročník 

4. ročník 

5. ročník 

 

4. Personální údaje 

4.1 Seznam zaměstnanců 

Funkce Jméno Vzdělání Úvazek / poznámky 

Pověřená vedení školy 

Učitelka MŠ 

Ludmila Steidlová Středoškolské s MT 1,0000 / od 17. 8. 2021 

Učitelka ZŠ Lic. Jana Faltusová Vysokoškolské 1,0000 / třídnictví II. 

třídy 

Učitelka ZŠ Mgr. Pavla Kropáčová Vysokoškolské  

Třídní učitelka Mgr. Lucie Lantová Vysokoškolské 1,0000 / třídnictví II. 

třídy 

Vychovatelka ŠD Vladislava Martináková Středoškolské s MT 0, 8333 

Asistentka pedagoga Vladislava Martináková Středoškolské s MT 0,5000, financováno z 

MŠMT 

Vedoucí jídelny Ludmila Steidlová Středoškolské s MT  0, 3000 

Asistentka pedagoga - 

personální podpora 

ZŠ 

Ludmila Lakomá Středoškolské s MT 0,5000 / od 1. 6. 2022 

do 30. 6. 2022 

(financováno v rámci 

projektu Šablony 3) 

Kuchařka Anna Divišová Středoškolské s VL 1,0000  

Školnice Petra Rýznarová Středoškolské s VL 1,0000 

Topič Miroslav Rýznar Středoškolské s VL Sezónní zaměstnanec 
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4.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Pracovník  DVPP 

Mgr. Pavla Kropáčová  Jak předcházet agresi ve školním prostředí 

 Jak na inovaci ŠVP 

 Revize RVP ZV – Startovací balíček  - Práce s daty, 

základy informatiky 

 Revize RVP ZV – Startovací balíček  -Informační 

systémy pro 1. st. ZŠ 

 Revize RVP ZV – Startovací balíček  - Digitální 

technologie pro 1. st. ZŠ 

 Jak děti rozečíst 

 Jak na formativní hodnocení 

 Krajský workshop CJL – Kam kráčíš, češtino 

Mgr. Lucie Lantová  Velká revize RVP a nutné změny ŠVP 

 Vykročte do 1. ročníku 

 Jak na inovaci ŠVP 

 Revize RVP ZV – Startovací balíček  - Digitální 

technologie pro 1. st. ZŠ 

 Jak děti rozečíst 

 Hravá HV 

Vladislava Martináková  Prožitkové a dramatické hry 

 

4.3 Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

Pracovník  DVPP 

Anna Divišová Hygienické minimum 

 

5. Vzdělávací program školy 

5.1  Vzdělávací program 

Žáci 1. – 5. ročníku byli ve školním roce 2021/2022 vzděláváni dle Školního vzdělávacího programu 

K pramenům poznání.  
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5.2  Učební plán školy 

Učební plán pro I. stupeň základní školy 

Vzdělávací oblast Vzdělávací 

obor  

Vyučovací 

předmět 

 Ročník  Celkem 

předměty 

 

DČD 1. 2. 3. 4. 5. 

 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 

literatura 
Český jazyk 

9 

 

10 

 

10 

 

7 

 

7 

 

43 

 

 

 

Cizí jazyk 
Anglický 

jazyk 
- - 3 3 3 9  

Matematika a její 

aplikace 

Matematika a 

její aplikace 
Matematika 4 5 4 5 5  

 

 

Informační a 

komunikační 

technologie 

 Informatika - - - - 1 1  

 

Člověk a jeho svět 

 

Člověk a jeho 

svět 

Prvouka 2 2 3 - - 7 

 

 
Přírodověda - - - 2 2 4 

Vlastivěda - - - 2 2 4 

Umění a kultura 

Hudební 

výchova 

Hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 5  

Výtvarná 

výchova 

Výtvarná 

výchova 
1 1 1 2 2 7  

Člověk a zdraví 
Tělesná 

výchova 

Tělesná 

výchova 
2 2 2 2 2 10  

Člověk a svět práce 
Člověk a svět 

práce 

Pracovní 

činnosti 
1 1 1 1 1 5  

Průřezová témata P    

Celková povinná 

týdenní a časová 

dotace a disponibilní 

 20 22 25 25 26 118  

Celkový týdenní počet 

hodin 
  20 22 25 25 26 118  
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5.3  Zájmové kluby 

V tomto školním roce byly žákům školy nabídnuty tyto zájmové kluby: 

Vyučující Název zájmového klubu 

Mgr. Lucie Lantová Flétna 

Mgr. Pavla Kropáčová Sportovní 

Lic. Jana Faltusová Dramatický 

Vladislava Martináková,  

Ing. Vacková Marie, DiS. 

Tvoření 

Mgr. Josef Minářm DiS. Legorobotika 

P. Mgr. Jacek Brończyk Náboženství 

 

6. Počty žáků 

6.1  Počty žáků školy 

Ke dni 30. 9. 2021 

Ročník 
Počet žáků 

celkem 
Z toho chlapců Z toho dívek 

Z toho nově 

přijatí 

Z toho 

opakující 

ročník 

1. 5 2 3 5 0 

2. 4 3 1 0 0 

3. 6 2 4 0 0 

4. 4 3 1 0 0 

5. 4 0 4 0 0 

Celkem 23 10 13 5 0 

 

Změny počtu žáků v průběhu 1. pololetí. 

Žádné  

Změny počtu žáků v průběhu 2. pololetí. 

Z 1. ročníku odešel jeden žák. 
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6.2  Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 

Počet prvních tříd  Počet dětí přijatých do prvních tříd  Počet odkladů pro školní rok  

1 5 0 

 

K zápisu do základní školy pro školní rok 2021/2022 se dostavilo celkem 5 žáků, všichni byli přijati 

do 1. ročníku. 

 

6.3 Žáci přijatí do vyšších ročníků základní školy 

 

 

 

  

Ročník  2. 3. 4. 5. 

Počty žáků  4 6 4 4 
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7. Hodnocení žáků 

7.1  Celkové hodnocení žáků – prospěch 

Ročník 
prospěl s 

vyznamenáním 
prospěl neprospěl 

1. 4 0 0 

2. 4 0 0 

3. 6 0 0 

4. 3 1 0 

5. 4 0 0 

celkem 21 1 0 

 

7.2  Celkové hodnocení žáků – chování 

Ročník 1 – velmi dobré 2 - uspokojivé 3 - neuspokojivé 

1. 4 0 0 

2. 4 0 0 

3. 6 0 0 

4. 4 0 0 

5. 4 0 0 

celkem 22 0 0 

 

7.3 Výchovná opatření – pochvaly 

Ročník Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy 

1. 1 0 

2. 0 0 

3. 0 0 

4. 1 0 

5. 0 0 

celkem 2 
0 

 

7.4 Výchovná opatření – napomenutí a důtky 

Ročník 
Napomenutí třídního 

učitele 
Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy 

1. 0 0 0 

2. 0 0 0 

3. 0 0 0 

4. 0 0 0 

5. 0 0 0 

celkem 0 0 0 
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7.5  Komisionální přezkoušení žáků 

Ročník 
Pochybnosti o správnosti 

hodnocení 
Opravné zkoušky 

1. 0 0 

2. 0 0 

3. 0 0 

4. 0 0 

5. 0 0 

celkem 0 0 

 

7.6  Opakování ročníku 

V 1. až 5. ročníku nikdo neopakoval ročník.  

 

7.7  Počet omluvených / neomluvených hodin 

 

Ročník 

Počet omluvených 

hodin 

1. / 2. pololetí 

Průměr na žáka 

třídy 

1. / 2. pololetí 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Průměr na 

žáka třídy 

1. 260 341 52 85,25 0 0 

2. 384 331 96 82,75 0 0 

3. 415 733 69,2 122,2 0 0 

4. 162 348 40,5 87 0 0 

5. 206 194 51,5 48,5 0 0 

celkem 1427 1947 61,84 85,14 0 0 

 

 

8. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 

8.1  Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

Žáci s podpůrným opatřením Počet žáků 
Plán pedagogické podpory (PLPP) 

Individuální vzdělávací plán (IVP) 

PO1 0  

PO2 0  

PO3 1  

PO4 0  

 



Základní škola a mateřská škola Horní Studénky, okres Šumperk, příspěvková organizace,  

Horní Studénky 93, 789 01 Zábřeh 

 

Email: zs.h.studenky@rps.cz  IČO: 75029073  Tel: 732 969 921 
 
 

8.2  Mimořádně nadaní žáci 

Ve školním roce 2021/2022 nejsou potvrzeni mimořádně nadaní žáci. 

 

9. Aktivity a prezentace školy jsou shodné se školní aktivitou.  

Měsíc  Akce, prezentace školy   

Září Pevnost poznání 

Vystoupení pro MAS Zborov 

 

Říjen Dopravní hřiště 

Uspávání zvířátek 

 

Listopad Svatomartinské pečení rohlíčků  

Prosinec Čertovský rej 

Posezení u stromečku 

 

Leden Lyžařský kurz  

Únor Karneval 

Plavecký výcvik 10 lekcí (od února do dubna) 

 

Březen Cesta do pravěku  

Duben Velikonoční dílna 

Zdobení velikonočních perníčků 

Pálení čarodějnic 

 

Květen Dopravní hřiště 

Exkurze Praha (3. – 5. ročník) 

Výlet Horní Lipová (1. a 2. ročník) 

 

Červen Sportovní den 

Besídka Den matek 

Beseda s Policií ČR 

Přednáška Voda v krajině 

Beseda s včelařem 

Den se záchranářem 

Výlet Moravský kras 

Spaní ve škole 

Turistický výšlap na nadhlednu Zborov 
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10. Prevence rizikového chování 

10.1  Prevence rizikového chování 

Vzdělávání Komentář 

Školní metodik prevence Dle Školního preventivního programu 

Pedagogičtí pracovníci školy 

Třídní učitelky zajišťovaly průběžně po celý 

školní rok prevenci rizikového chování žáků dle 

pokynů metodika prevence formou rozhovorů, 

besed, za pomoci názorných obrazových 

materiálů 

 

10.2  Počet výskytu rizikového chování, které škola řešila 

Žádné rizikové chování se neřešilo. 

 

11. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

Název projektu či aktivity Charakteristika, cíl 

Síť tvořivých škol Cílem projektu je šíření činnostního učení, kde nové 

poznatky žáci nabývají názorně, vlastní činností a 

prožíváním. Učení dětem přináší radost a pocit 

uspokojení z pochopení a zvládnutí učiva. 

Projekt Mléko do škol Zajišťování zdravé výživy formou zdravých svačinek, 

MK FRUIT s.r.o. 

Den Země Projekt zaměřený na environmentální výchovu 

Projekt Ovoce do škol Zajišťování zdravé výživy formou zdravých svačinek, 

MK FRUIT s.r.o. 

 

12. Údaje o inspekční činnosti 

Ředitelka školy odesílala pravidelně údaje o škole, které si vyžádala Česká školní inspekce 

prostřednictvím elektronického systému České školní inspekce. Žáci 5. ročníku absolvovali výběrové 

zjišťování výsledků žáků v systému INSPIS – portál ČŠI. 

 

13. Spolupráce školy s rodiči 

Spolupráce mezi školou a rodiči byla intenzivní a pravidelná po celý školní rok. Třídní učitelky i paní 

vychovatelka pravidelně informovaly rodiče o prospěchu, chování žáků a akcích školy prostřednictvím 



Základní škola a mateřská škola Horní Studénky, okres Šumperk, příspěvková organizace,  

Horní Studénky 93, 789 01 Zábřeh 

 

Email: zs.h.studenky@rps.cz  IČO: 75029073  Tel: 732 969 921 
 
 

notýsků a žákovských knížek. Důležité informace o škole, akcích školy a zpětné vazbě k akcím školy 

byly zveřejňovány na webových stránkách školy. 

Třídní schůzky se konaly pravidelně každé čtvrtletí. Na schůzkách byli rodiče informováni o akcích, 

prospěchu a chování žáků, kvalitě plnění domácí přípravy žáků. Dále byli rodiče informováni o 

probíraném učivu a plnění školního vzdělávacího programu. Rodiče využívali v průběhu celého 

školního roku možností individuálních konzultací s učitelkami. 

 

Termíny rodičovských schůzek 

Termín Organizace schůzky Učitelé 

11/2021 Ve svých kmenových třídách 

Informace o prospěchu a chování 

Lic. Jana Faltusová 

Mgr. Pavla Kropáčová 

Mgr. Lucie Lantová 

1/2022 
Ve svých kmenových třídách 

Informace o prospěchu a chování 

Lic. Jana Faltusová 

Mgr. Pavla Kropáčová 

Mgr. Lucie Lantová 

4/2022 
Ve svých kmenových třídách 

Informace o prospěchu a chování  

Lic. Jana Faltusová 

Mgr. Pavla Kropáčová 

Mgr. Lucie Lantová  

6/2022 
Ve svých kmenových třídách 

Informace o prospěchu a chování 

Lic. Jana Faltusová 

Mgr. Pavla Kropáčová 

Mgr. Lucie Lantová 

 

14. Školní družina 

Do školní družiny bylo přihlášeno 20 dětí, provoz ŠD začíná v 11: 40 hodin a končí v 16: 00 hodin. 

Pro svou výchovně vzdělávací činnost využívá školní družina prostory první třídy, učebny ICT, 

tělocvičny a herny. V případě příznivého počasí si žáci hrají na školní zahradě, která je přímo u 

budovy školy nebo na veřejném hřišti. 

Výchovně vzdělávací činnosti školní družiny: 

Výtvarná činnost: 

 kresba a malba různými technikami 

 práce s modelovacími hmotami 

 skládačky a výrobky z papíru 

 koláže z různých materiálů 

 práce s modelovacími hmotami 

 kresba a malba k příležitostem, jako jsou např. prázdniny, svátky, výlety a další 

 výroba přání k různým příležitostem (Vánoce, Velikonoce, Den matek) 
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Přírodovědná činnost: 

 pozorování přírody 

 určování druhů rostlin, stromů 

 poznávání stop zvířat 

 péče o zvířata a ptáky v zimě 

 seznámení se s plodinami pěstovanými na polích 

 ochrana životního prostředí 

 úklid odpadků v našem okolí 

 

Pracovně – technická činnost: 

 základy úpravy dřeva – broušení, povrchové úpravy 

 natírání různých materiálů 

 bezpečné zacházení s tavnou pistolí 

 pečení a zdobení perníčků 

 výrobky na výzdobu školy k různým příležitostem (Vánoce, Velikonoce) 

 výroba dárků (Vánoce, Den matek) 

 výroba hraček (lodě, letadla, víly) 

 stavby domů z vybraných druhů stavebnic 

 příprava záhonků před školou 

 výsev rostlin 

 úklid před školou, hrabání školní zahrady 

 základy šití, šité výrobky 

 

Esteticko – výchovná činnost: 

 výzdoba školy k různým příležitostem 

 úprava záhonků před školou, výsadba květin 

 školní čarodějnický rej – soutěže 

 školní maškarní karneval – rej masek 

 Mikulášská nadílka  

 školní Vánoční besídka 

 Den dětí 

 

Sportovní činnost: 

 tenis, líný tenis, florbal 

 míčové hry – vybíjená, vyvolávaná 

 hry na víceúčelovém hřišti, školní zahradě, v lese, na schovávanou, na honěnou 

 štafetové závody v různých disciplínách 

 zimní sporty, sáňkování, bobování, klouzání 

 vycházky do okolí školy – rozvoj turistiky 

 jízda na koloběžkách 

 

Hudební činnost: 

 zpěv 
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 tanec 

 poslechové činnosti 

 rozdíly mezi hudebními žánry 

 

Relaxační činnost: 

 společná četba a vyprávění 

 sledování filmů a pohádek, poslech hudby 

 stolní hry 

 společenské hry 

 motivační hry 

 vymalovávání omalovánek 

 skládání puzzle 

 práce se stavebnicí 

 relaxační pobyty na zahradě školy a hřišti (např. stavby z písku) 

 

Příprava na vyučování: 

 1. etapa hry o ČR – dějiny, zajímavosti, hlavní město, kraje, povídání o našem  kraji a 

okrese, čtení pověstí z celé ČR a našeho okolí 

 povídání a programy k tradicím, svátkům a významným dnům 

 rébusy, knížky, doplňovačky 

 matematické kvízy 

 orientace v přírodě – určování světových stran 

 poznávání rostlin a stromů na vycházkách 

 hry na rozšíření slovní zásoby (slovní fotbal), hry na rozvoj verbální komunikace 

 práce s využitím encyklopedií, knih, časopisů, PC 

 dodržování hygieny a pořádku ve škole 

 

15. Realizované projekty financované z cizích zdrojů 

Pokračovali jsme v realizaci: 

Projekt Šablony 3 pro ZŠ a MŠ Horní Studénky, který končí 30. 9. 2022. 

Projekt "Ovoce, zelenina a mléko do škol" prostřednictvím kterého jsou žákům do základních 

škol po celé České republice pravidelně a zdarma dodávány zdravé svačiny v podobě ovoce, 

zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Dodávky do škol jsou financovány ze státních 

prostředků za finanční spoluúčasti Evropské unie. 

Ve školním roce 2021 / 2022 jsme se zapojili do projektu: 

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy 

Národní plán doučování je projekt určený na podporu vzdělávání žáků ohrožených školním 

neúspěchem v reakci na možnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie 

covid-19. Doučování je hrazeno z Národního plánu obnovy. 
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Část III. 

16. Charakteristika mateřské školy 

MŠ Horní Studénky měla ve školním roce 2021/2022 v provozu jednu smíšenou nově 

zrekonstruovanou třídu. Třída má svou hernu, zrekonstruovanou umývárnu a WC a šatnu. 

Herna slouží po obědě k odpočinkové činnosti na lehátku. Ve třídě je malá kuchyňka sloužící 

k výdeji jídel a umývání nádobí. V přilehlých prostorách se nacházejí sklady s pomůckami, 

výukovým materiálem, zahradními hračkami, cvičebním nářadím, čisticími prostředky a 

ložním prádlem. Objekt MŠ je oplocen a po skončení vyučování je školní hřiště zpřístupněno 

rodičům s dětmi. Kapacita MŠ je 24 dětí. 

 

17. Školní vzdělávací program 

Školní rok 2021/2022 byl zahájen 1. září 2021 a ukončen 15. července 2022. Během letních 

prázdnin byl provoz MŠ 3 týdny. 

Předškolní vzdělávání dětí od 2 let do 6 let probíhalo podle ŠVP – v souladu s RVP PV. 

Neustále se snažíme, aby děti byly spokojené, šťastné. Pozornost věnujeme také spolupráci s 

rodiči a včasné informovanosti rodičů. Organizujeme pro rodiče s dětmi společné akce (např. 

besídky,…). Nemalý důraz je kladen na zdravý životní styl dítěte v oblasti zdravé výživy, 

sportu, ochraně zdraví, dodržování hygienických návyků, mezilidských vztahů a vztahu k 

přírodě. 

Uplatňujeme hru jako vzdělávací metodu k rozvíjení dětské zvídavosti a samostatnosti. 

Vytváříme dětem příležitosti k tomu, aby si mohly hrát, samostatně a tvořivě jednat, řešit 

různé praktické úkoly, respektovat „Pravidla soužití ve třídě“ a naslouchat druhým – vždy s 

ohledem na věk dítěte a jeho individuální potřeby. Získávat zdravé sebevědomí a sebedůvěru. 

Pokračujeme v recyklaci použitého materiálu - sběr papíru, pet víček, vlny, barevných látek, 

ruliček od toaletního papíru. V enviromentální výchově využíváme přírodní materiál z lesa a 

okolí (šišky, podzimní plody, větvičky). 

Předškolní děti navštěvují ZŠ, ve které se připravují nenásilnou formou na budoucí život 

školáka. Seznamují se s prostředím školy, navazují nová dětská přátelství. S předškolními 

dětmi pracují učitelky ve skupinkách či individuálně tak, aby byly dosaženy klíčové 

kompetence podle RVP. 
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18. Údaje o zaměstnancích 

Funkce Jméno Vzdělání Úvazek 

Pověřená vedením školy 

Učitelka MŠ 
Steidlová Ludmila Středoškolské s MT 1,0000 

Učitelka MŠ Ing. Vacková Marie, DiS. Vysokoškolské 1,0000 

Učitelka MŠ Matějíčková Marie Středoškolské s MT 0,5871 

Učitelka MŠ 

(1. 9. 2021 - 30. 9. 2021) 

Školní asistent 

(1. 10. 2021 - 31. 5. 2022) 

Lakomá Ludmila Středoškolské s MT 0,5000 

 

Školní asistent – personální podpora MŠ byl financován v rámci projektu Šablony 3. 

 

19. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Únor 2022  Hygienické minimum 

   Školení školního informačního systému: Edookit 

   Archiv bez starostí  

Duben 2022   Sdílení praxe malotřídních škol  

Školní rok 2021/2022 byl opět narušen epidemií Covid-19. Velké množství plánovaných 

DVPP byla zrušena z důvodu nařízení vlády o konání hromadných akcí a některé byly 

zrušeny z důvodu malého počtu přihlášených účastníků. 

 

20. Údaje o zápisu 

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022 se konal ve dnech 2. května 2021 do 16. května 2021. 

K zápisu se dostavily 3 děti, z nichž 3 byly přijaty. Dodatečně se v září zapsalo jedno dítě. Do 

základní školy bylo zapsáno 5 dětí a přijato 5.  

 

21. Údaje o stavu dětí 

V tomto školním roce bylo zapsáno do mateřské školy 16 dětí, z toho 2 děti dvouleté a 4 děti 

byly předškolního věku (3 chlapci a jedna dívka).  
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Průměrná docházka dětí po měsících: 

1. pololetí  2. pololetí  

Září 9,07 Únor 7,31 

Říjen 7,63 Březen 13,63 

Listopad 5,31 Duben 7,38 

Prosinec 7,56 Květen 13,0 

Leden 9,10 Červen 11,91 

  Červenec 4,38 

 

22. Hodnocení školního roku 2021/2022 

Předškolní příprava probíhala především v oblasti jemné motoriky, sluchového a zrakového 

vnímání, logického myšlení, krátkodobé i dlouhodobé paměti. Dále jsme u dětí pravidelně 

rozvíjeli vyjadřovací schopnosti a slovní zásobu. Děti mladší tří let se adaptovaly na prostředí 

a kolektiv MŠ. Postupně se zapojovaly do činností a navazovaly kontakty s ostatními dětmi a 

dospělými. Zároveň se rozvíjely ve všech oblastech stanovených naším ŠVP. 

Úspěšně pokračujeme v doplňování portfólií (osobní kniha dítěte), která obsahují obrázky a 

pracovní listy. Děti se učí při výrobě portfolií sebehodnocení, sestavují svá portfolia za 

pomoci učitelek a seznamují s nimi rodiče. 

Osvědčila se nám pravidelná spolupráce s PPP, SPC v Šumperku a logopedem PaedDr. 

Romanem Pumprlou. 

 

23. Zájmové aktivity 

Ve školním roce 2021/2022 byly nabídnuty předškolákům zájmové kluby, do kterých mohli 

docházet do ZŠ. Nabídky zájmových klubů využili všichni předškoláci. 

Zájmový klub:  Hra na zobcovou flétnu  navštěvoval 1 předškolák 

   Klub tvoření    navštěvovali 2 předškoláci 

   Klub dramatický   navštěvoval 1 předškolák 

   Klub sportovních her   navštěvovali 3 předškoláci 

   Klub legorobotiky   navštěvovali 2 předškoláci 
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24. Aktivity a prezentace školy jsou shodné se školní aktivitou 

Z důvodu epidemiologických nařízení byla spousta aktivit zrušena.  

Měsíc Akce, prezentace školy  
Září Pevnost poznání  

Říjen Dopravní hřiště 

Uspávání zvířátek 

 

Listopad Svatomartinské pečení rohlíčků 

Rozsvícení vánočního stromu - vánoční tvoření, 

zpívání koled 

 

Zrušeno 

 

Prosinec Čertovský rej 

Peklo Čertovina 

Posezení u stromečku 

 

Zrušeno 

Leden Lyžařský výcvik  

Únor Karneval 

Plavecký výcvik 10 lekcí (od února do dubna)  

 

Březen Screening předškoláků 

Cesta do pravěku 

 

Duben Velikonoční tvořeni a pletení pomlázek 

Pálení čarodějnic 

 

Květen Dopravní hřiště  

Červen Besídka pro maminky 

Ekologická přednáška – Voda v krajině 

Zachraň kamaráda 

Sportovní den 

Rozloučení s předškoláky 

Školní výlet: Macocha a Punkevní jeskyně 

Spaní ve škole 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Ludmila Steidlová, pověřená vedením školy 

Dne: 31.08.2022                            

 

Schválila pedagogická rada dne: 31.08.2022 

Schválila školská rada dne:  


