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Základní škola a Mateřská škola Žimrovice
Meleček 91, 747 42 Žimrovice; IČO: 70984549
____________Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015/2016______________
Základní charakteristika školy
a) Základní škola a Mateřská škola Žimrovice
ulice Meleček č. 91, 747 42 Žimrovice
IČO: 70984549
b) Zřizovatel školy
Město Hradec nad Moravicí
právní forma: obec, IČO: 00300144
se sídlem Opavská 228
74741 Hradec nad Moravicí
statutární zástupce:
Josef Vícha, starosta města
c) Ředitel školy
Mgr. David Šrom,
Bílovecká 66, Opava, 747 06
d) mail školy: reditel@zszimrovice.cz
webová adresa: www.zszimrovice.cz
e) Školská rada: založena 13.1.2006
Předseda ŠR: Emil Hennig, zástupce zřizovatele
Členové ŠR: Mgr. Zuzana Lindovská, volena z řad zákonných zástupců žáků
Jarmila Menšíková, volena z řad pedagogických pracovníků
f) Druhy a typy škol, které škola zahrnuje
1. Základní škola 1. stupeň – IZO: 102 420 939
k 1.9. 2015 – 36 žáků
Školní zařízení, která škola zahrnuje
1. Školní družina – IZO: 120 004 046
k 1.9.2015 – 36 dětí
2. Výdejna stravy – IZO: 120 004 054
k 1.9. 2015 – 36 jídel
g) Základní charakteristika:
Základní škola a Mateřská škola Žimrovice je organizace, která vykonává svou činnost ve 2
budovách. V sídle organizace na ul. Melečku č.p.91 je umístěná základní škola, která funguje
jako malotřídní škola. Navštěvují ji žáci 1. až 4. ročníku. Žáci jsou vyučování ve spojených
ročních ve dvou třídách. I. třídu navštěvují žáci 1. a 2. ročníku (celkem 19 žáků), II. třídu
navštěvují žáci 3. a 4. ročníku (celkem 17 žáků). Při škole pracuje školní družina, kterou
navštěvovalo ve 2 odděleních 36 dětí. Součástí školy i školky je školní výdejna.
V druhé budově na ul. Mlýnská č.36 sídlí mateřská škola.
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Základní škola a Mateřská škola Žimrovice
Meleček 91, 747 42 Žimrovice; IČO: 70984549
Vzdělávací program
2015/2016
název
ŠVP Škola pro všechny děti
– Škola v lese

číslo jednací

v ročníku

58/2007

1. - 4.

ŠVP Škola pro všechny děti – škola v lese byl předložen ke schválení školské radě na
počátku školního roku, protože došlo ke změně vzdělávacího plánu učiva a charakteristiky
vzdělávacího předmětu cizí jazyk z důvodu zahájení výuky cizího jazyka od 2. ročníku.
Vzdělávací cíle školního vzdělávacího programu byly ve všech ročních naplněny.
Přehled pracovníků školy
Pedagogičtí pracovníci školy
Jméno:

Funkce:

Třídnictví:

ředitel ZŠ

II. třída

Mgr. Alena Šromová

učitelka

I. třída

Jarmila Menšíková

učitelka

---------

Jarmila Menšíková

vychovatelka

---------

Mgr. David Šrom

Správní zaměstnanci školy
Jméno

funkce

Jana Víchová

uklizečka

Jana Víchová

výdej stravy

Jana Víchová

topička

V I. třídě třídní učitelka Mgr. Alena Šromová vyučovala kromě praktických činností
všechny vyučovací předměty. V II. třídě třídní učitel Mgr. David Šrom vyučoval český jazyk,
matematiku, prvouku, vlastivědu a přírodovědu. Vychovatelka školní družiny paní Jarmila
Menšíková na základě novely č. 197/2014 Sb., která umožňuje obecnou výjimku z požadavku
odborné kvalifikace pro osoby, vyučovala v I. třídě praktické činnosti, v II. třídě výtvarnou
výchovu, praktické činnosti, hudební výchovu, tělesnou výchovu a anglický jazyk.
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Podíl kvalifikované výuky
Podíl nekvalifikované výuky na škole
počet vyučovacích hodin celkem

47

z toho vyučováno nekvalifikovaně

10

t.j. % z celkového počtu vyuč. hodin

21,30 %

Kvalifikovanost výuky jazyků
Vyučovaný jazyk

Učitelé

Celkem

Důchodci

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

NJ

jiný

-

-

-

AJ

Kvalifikovaní
Nekvalifikovaní,
/studující jazyk na
vysoké škole/
Nekvalifikovaní
/další vzdělávání
pedagogických
pracovníků/
Nekvalifikovaní

Absolventi, kteří nastoupili na školu
2014/2015

2015/2016

jméno a příjmení

aprobace

jméno a příjmení

aprobace

-

-

-

-

Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli
2014/2015

2015/2016

0

0

nastoupili
odešli

mimo
školství
-

na jinou školu
-

4

na jinou školu
-

mimo
školství
-

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice
Meleček 91, 747 42 Žimrovice; IČO: 70984549
Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných
2014/2015

2015/2016

důchodový věk

-

-

nekvalifikovaní

1

1

důchodci (na dobu určitou)

-

-

Ve školním roce jsme vyučovali podle inovovaného ŠVP pro ZV Škola pro všechny děti Škola v lese, který doznal změn v učebním plánu a v charakteristice vzdělávacího předmětu
cizí jazyk. Již od 2. ročníku jsme zařadili jednu hodinu týdně povinného anglického jazyka.
Úprava byla učiněna na úkor jazyka českého. Od 1. ročníku se děti vzdělávaly v cizím jazyce
v rámci zájmového útvaru při školní družině.
V Mateřské škole byly děti vzdělávané podle ŠVP pro PV Ptáčata aneb vzhůru do života.
V obou zařízeních organizace bylo naší prioritou naplňovat cíle vzdělávacích programů,
snažili jsme se o vytváření zdravého prostředí, ve kterém se žáci a děti budou cítit bezpečně a
svobodně.
Ve svých vzdělávacích aktivitách jsme se zaměřili na oblasti, které jsme si vytýčili
v ročním plánu práce: výchova a vzdělávání, zdraví, sociální a životní hodnota žáků a
dětí.
Zápis k povinné školní docházce
Zápis do 1. ročníku ZŠ proběhl 21. ledna 2016 v budově školy.
Počet zapsaných žáků

Počet odročení

Počet žáků, kteří nastoupí
do 1. ročníku i po odkladu
z minulého roku

5

1

4

Přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a podle zákona č.
71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“) a eventuálně počet odvolání proti tomuto rozhodnutí.
rozhodnutí ředitele

počet

počet odvolání

Přijetí ke studiu do 1. ročníku

4

0

Odročení školní docházky

1

0
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Základní škola a Mateřská škola Žimrovice
Meleček 91, 747 42 Žimrovice; IČO: 70984549
Výsledky výchovy a vzdělávání
a) Prospěch žáků na základní škole
ročník
počet žáků
školní rok
1.
2.
3.
4.
5.
celkem

14/15
9
9
9
8
35

15/16
10
9
8
9
36

prospělo s
vyznamenáním
14/15 15/16
9
9
8
8
5
7
6
5
28
29

prospělo
14/15
1
4
2
7

15/16
1
1
1
4
7

b)Počet žáků se sníženou známkou z chování
stupeň chování
2014/2015
2

neprospělo
14/15
-

15/16
-

2015/2016

počet

procento

počet

procento

0

0

0

0

3
0
0
0
0
Kázeňské přestupky byly řešeny zpravidla domluvou se žákem, ve výjimečných případech
s rodiči žáků.
c) Celkový počet neomluvených hodin
2014/2015

2015/2016

celkem

průměr na žáka

celkem

průměr na žáka

0

0

0

0

Další zpřesnění údajů / přiměřenost přístupu učitelů k věkovým
zvláštnostem žáků, péče o talentované a zaostávající žáky,
integrace postižených dětí … /
Ve školním roce 2015/2016 byli 2 žáci vyšetřeni v Pedagogicko-psychologické poradně
v Opavě, u 2 žáků již proběhlo vyšetření dříve a jejich posudek byl stále platný. U všech
vyšetřených žáků byly zjištěny specifické poruchy učení bez přiznání tzv. normativu. Přesto
se všemi žáky byla prováděna 1x měsíčně reedukační péče v odpoledních hodinách ředitelem
školy.
U nadaných žáků vyučující zařazovali postupy a metody v takové formě, aby jejich nadání
dále rozvíjeli.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Funkci primárního preventisty ve škole vykonává ředitel školy, který také vypracoval pro
školní rok Plán primární prevence. Především výchovné obtíže žáků jsme řešili zpravidla se
zákonnými zástupci žáků na pravidelných třídních schůzkách, případně na individuálních
pohovorech. Třídní učitelé vždy na začátku pracovního týdne zařazují tzv. ranní komunitní
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kruhy, kde děti mají možnost sdílet své prožitky a zkušenosti, 1x měsíčně se schází všechny
děti a zaměstnanci školy k tzv. Rannímu probuzení, v rámci kterého se probírají aktuální
témata školy.
Ve školním roce jsme nezaznamenali na škole zneužití návykových látek, šikanu ani jiné
patologické jevy.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických
pracovníků včetně řídících pracovníků školy
počet
zúčastněných
pracovníků

Počet kurzů

Školení pro ředitele škol se zaměřením na
problematiku příspěvkových organizací

1

1

EVVO

1

1

Asistent pedagoga

-

-

Tvorba ŠVP

-

-

Inkluze ve školství

2

2

Další vzdělávání

7

12

Anglický jazyk

2

2

typ kurzu

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Akce pořádané v I. pololetí šk. roku 2015/2016
Zahájení školního roku
Začátek školního roku 1. září jsme slavnostně zahájili v amfiteátru, v prostorách školní
zahrady. Žáky školy spolu s rodiči a zaměstnanci školy přišel pozdravit pan starosta Josef
Vícha. Na úvod pan starosta vzpomenul, že je tomu přesně šedesát let, kdy do stejné školy
nastoupil do první třídy, poté předal deseti prvňáčkům věcné dary za Město Hradec nad
Moravicí. Ředitel školy David Šrom spolu s dlouholetým příznivcem školy panem Jiřím
Křížem předal prvňáčkům věcné dary od našich sponzorů Smurfit Kappa Žimrovice a Smurfit
Morava Paper.
Výlet na hrad Vikštejn a jízda na lodičkách v Podhradí
Již několikátý rok se snažíme o to, aby děti poznávaly své nejbližší okolí. Tentokrát jsme
vyjeli s celou školou do vesnice Dubové, kde jsme navštívili zříceninu hradu Vikštejn, dále
jsme došli do Campu Podhradí a na vypůjčených lodích jsme sjížděli místní přehradní nádrž.
Sběr papíru
23. září proběhl na školní zahradě tradiční sběr papíru. Celkem žáci nasbírali neuvěřitelných
11 780 kg. Na jednoho žáka tak připadlo 327 kg papíru.
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Svatováclavský běh
V závěru měsíce září zorganizovala škola další ročník tzv. svatováclavského běhu, jehož trasa
vedla od školy na Horku a zpět.
V říjnu zemřel tvůrce školní zahrady
V červnu roku 2005 jsme slavnostně otevřeli školní zahradu, která vznikla na základě
projektu malíře a architekta Miroslava Pacnera z Prahy. Její oficiální název byl Zahrada
poznání a hry. Z blízkých kamenolomů jsme navezli od roku 2004 60 tun droby, z kterých
vznikl kamenný amfiteátr, svítící kameny v průčelí školy, postupně jsme vybudovali jezírko,
vysadili na kopci miniarboretum a vysadili buxusové bludiště před školou. Miroslav Pacner si
výstavbu nejen řídil, ale i osobně se na ní podílel. Tehdy na její výstavbě spolupracovali
zaměstnanci školy, žáci, jejich rodiče i místní dobrovolní hasiči. Od té doby zahrada vyspěla,
proměnila se díky sochám žáků kamenické školy, získala kromě pergoly i chlebovou pec, ale i
mnoho dalších prvků. I přesto se její tvůrce vracel do Žimrovic, aby zkontroloval, jak jeho
dílo žije.
V říjnu tohoto roku, kdy zahrada slaví své 10. výročí od svého vzniku, přišla zpráva, že její
tvůrce Miroslav Pacner zemřel.
Slavnost světel
11. listopadu 2015 se Žimrovice v podvečerních hodinách rozsvítily desítkami svíček,
blikaček a lampiónků. Naše škola ve spolupráci s Klubem rodičů ZŠ Žimrovice uspořádala
tradiční lampiónový průvod - Slavnost světel. Od školy prošel průvod přes ulici Záhumenní
ke školce a po ulici Hradecká jsme se vrátili ke škole. Děti mohly projít školní zahradou, kde
je čekaly strašidelné postavy. Kdo z dětí si zapamatoval obrázky, které na trase byly
rozvěšené, dostal sladkou odměnu.
Prvňáčci byli pasováni na čtenáře
Ve čtvrtek 26. listopadu byl pro prvňáčky velký den. Děti hned první vyučovací hodinu
prokázaly, jak se v počátečních měsících "popraly" s písmenky, slabikami, slovy a větami. Po
absolvování všech úkolů děti obdržely svůj Slabikář.
6. vánoční jarmark v Žimrovicích
Už tradiční vánoční jarmark obce, u jehož zrodu stála právě naše škola, proběhl 3. prosince
2015. Program začal vánočními trhy od 14.00 hod., na kterých se naše škola vydatně podílela.
Program jarmarku pokračoval až do 17.00 hodiny, kdy kočár za znělky trubačů přivezl pana
starostu Josefa Víchu, místostarostu Romana Celtu a hradeckého pana faráře Martina Kierase.
Po proslovech hostů byl slavnostně rozsvěcen vánoční stromeček. Školní děti zazpívaly
koledy.
A ještě jednou přijel kočár. Tentokrát z něj vystoupil svatý Mikuláš s anděly, který všem
dětem nadělil drobné dárky.
Mikulášská nadílka
I tento rok 4. prosince do naší školy i školky přišel Mikuláš se svou družinou. Mikulášskou
nadílku připravili žáci 4. ročníku se svým třídním učitelem.
Vánoční vystoupení žáků v kapli sv. Josefa v Žimrovicích
21. prosince v kapli sv. Josefa v Žimrovicích děti za doprovodu zaměstnanců školy Putovaly
do Betléma ve vánoční hře a následně pak koledovaly. Vánoční vystoupení zhodnotil účastník
akce fotograf Milan Mainuš:
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„Přátelé, na dnešní podvečer připravily děti a zaměstnanci Základní školy v Žimrovicích
koledování v kapli sv. Josefa. Za krátkou dobu společně nacvičili divadelní scénku s názvem
„Putování do Betléma“. Nebyl jsem sám, kdo koukal jak dlouhé a složité texty jsou děti
schopny se naučit nazpaměť a nic nepoplést. Přitom děj byl naprosto srozumitelný a navíc
příjemně vtipný a pravdivý i v současnosti. Po uvedení příběhu kolem Ježíškova narození děti
předvedly, jak se naučily koledy. Poslední si pak zazpívala celá kaple. Závěr patřil
sousedskému povídání v chladném večeru při svařeném víně.“
Poslední den v tomto roce
22. prosince jsme se naposled sešli v tomto kalendářním roce ve škole. Nejdříve jsme vyrazili
v 8 hodin do lesa nad Horku, abychom vystrojili zvířátkům vánoční stromečky. Prožili jsme
krásné 2 hodinky v lese, vyzdobili několik stromečků a vrátili se zpět do školy, kde v družině
začala vánoční besídka. Děti vystupovaly se svými připravenými čísly. Následovalo
rozdávání dárečků a tradiční pouštění lodiček.
Přespávání ve škole a recitační soutěž
Den před ukončením I. pololetí se od 19. hod. děti a zaměstnanci školy sešli na společném
přespávání ve škole. Společnému spaní ve spodní učebně předcházely hry, hádanky a
promítání filmu.
Ráno po úklidu třídy a společné snídani proběhla tradiční recitační soutěž, kde jsme
vyhodnotili nejlepší recitátory za I. a II. třídu.
II. pololetí
Bruslení na školním hřišti
Rodiče ze školního klubu přichystali na školním hřišti v prvním únorovém týdnu ledovou
plochu, kterou děti využívaly nejen v rámci hodin tělesné výchovy a školní družiny, ale
mohly si také zajezdit ve večerních hodinách na osvětlené ledové ploše se svými rodiči.
Maškarní karneval
23. února proběhl ve školní družině tradiční maškarní karneval, na který dorazili bandité,
princezny, vojáci, fotbalisté, čarodějnice a jiné roztodivné postavičky. Akce byla ukončena
bohatou tombolou.
Zimu jsme vynesli!
Ve čtvrtek 18. března jsme společně s dětmi z mateřské školy v ADP Žimrovice vynesli do
Moravice Mařenu. Tam po recitaci regionálních básní a několika písní se Mařeny zapálily a
hodily do řeky. Zimu jsme tak pohřbili, jaro uvítali. Všichni účastníci obdrželi na závěr sladké
palačinky.
Nové úpravy školní zahrady
V pátek 22. dubna proběhl od rána Den Země. Zatímco v jiných letech jsme vyráželi do okolí,
letos jsme zůstali v našem školním areálu, abychom mu dali nový lesk. Děti pracovaly
v několika skupinách. Na zahradě nám vyrostly nové vyvýšené záhony, které budou součástí
"Babiččiny zahrádky". Náš "Dědečkův sad", kde máme vysazené některé krajové odrůdy,
jsme již o dva dny dříve upravovali s odborníkem panem Radimem Lokočem (roubovali jsme
stromky a dělali jejich střih).
Návštěva Slezského divadla v Opavě
V úterý 26. dubna 2016 jeli školáci i děti z naší mateřské školy do Slezského divadla v Opavě
na divadelní představení Broučci. Autorem stejnojmenné knihy je evangelický farář Jan
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Karafiát.
Smažení vajíček na svatodušní pondělí a Otvírání studánek
Na svatodušní pondělí 16. května proběhlo na školní zahradě smažení vajíček neboli snošky.
Akci pořádala základní škola ve spolupráci s Klubem rodičů ZŠ Žimrovice. Slunečné počasí
posilovalo chuť k jídlu, takže se celkem na smaženici použilo 260 vajíček.
Během pondělního odpoledne vystoupily děti s pásmem Otvírání studánek sestaveného z
básní Miloslava Bureše. Naši studánku Rubínku pod pozemkem školy tak děti „otevřely“ pro
letošní rok.
Jízda zručnosti
V pátek 27. května všechny školní děti absolvovaly v školním areálu jízdu zručnosti na kole.
Musely překonat několik překážek, zvláště pak zápasily s převezením kelímku s vodou. Akce
byla pořádána v rámci dopravní výchovy.
Oslavy Dne dětí
Den dětí jsme všichni společně strávili v údolí potoka Melečku. Během vycházky ke stanici
SMTP jsme hráli několik her, opekli jsme párky a soutěžili o nejkrásnější lesní domeček.
Zahradní slavnost
V sobotu 18. června 2016 v odpoledních hodinách na školním pozemku proběhl již 11. ročník
Zahradní slavnosti. Akce se konala v duchu oslav 700. výročí narození Karla IV.. Kromě
bubenického souboru Boris v programu vystoupily školní děti, přišel i král Karel IV. Žáci
školy vystoupili s pásmem Romance o Karlu IV., předvedli středověké tance a písně. Velký
obdiv si vysloužilo sokolnické vystoupení. Ti nejvytrvalejší vydrželi až do promítání filmu
Noci na Karlštejně.
Během školní akce mohli všichni účastníci navštívit několik tvořivých dílen – barvířství,
pečetění dopisů, hrnčířství a kamenictví. Akci za finanční pomoci Města Hradec nad Moravicí
pořádala škola s Klubem rodičů ZŠ Žimrovice.
Školní výlet
V pátek 24. června celá škola vyrazila na školní výlet do Muzea Tatry Kopřivnice, kde jsme
prošli krásnou expozicí vývoje automobilky od prvopočátku do současnosti. Potom
následoval přesun do Archeoparku Chotěbuz. Poslední expozici, kterou jsme společně
navštívili, byla v Havířově Kotulova dřevěnka.
Pochod kolem řeky Moravice
V úterý 28. června jsme linkovým autobusem vyjeli do obce Dubová, kde jsme byli uvítáni
v sochařském ateliéru Tomáše Skalíka. Manželé Skalíkovi nás provedli dílnou i zahradou a
připravili pro nás několik velmi zajímavých "sochařských" úkolů.
Následně jsme se vydali zkratkou přes Vendelín do Annina údolí, dále kolem náhonu jsme
došli po 13 kilometrech zpět do školy.
Poslední zvonění a závěr školního roku
30. června proběhlo již tradiční Poslední zvonění odcházejících čtvrťáků. Na tuto slávu nás
přišel navštívit pan starosta Josef Vícha, který se zúčastnil i pasování Rytířů roku 2016.
V tomto školním roce čestný titul za obětavost a kamarádství získala Kristýna Šustková a
Denisa Grossmanová.
Při slavnostním ceremoniálu jsme se rozloučili s dětmi, které budou pokračovat ve svém
studiu na hradeckých školách.
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Práce školní družiny
Školní družinu v tomto roce navštěvovalo 36 žáků. Během školního roku pracovala družina
podle vypracovaného plánu práce. V únoru proběhl tradiční
školní karneval, který je popsán již výše. Mimo tuto akci se
děti mohly v rámci celoročního programu zúčastnit i dalších
akcí, které paní vychovatelka připravila:
 soutěž v Člověče, nezlob se,
 maškarní karneval,
 turnaje ve florbalu,
 soutěž ve stolním tenisu
 pálení čarodějnic,
 soutěž v kuličkách.
Účast školy v soutěžích
Žáci se zúčastnili matematické soutěže Klokánek a školního
kola recitační soutěže.
Na léta 2016 - 2018 naše škola obdržela za ekologické
aktivity nejvyšší ocenění 1. stupně Škola udržitelného
rozvoje.
Zpráva Mateřské školy Žimrovice
Ve školním roce 2015/2016 zůstalo v mateřské škole stejné složení zaměstnanců, vedoucí
učitelkou je Bc. Pavlína Řemelková.
Mnoho aktivit škola absolvovala se základní školou. Jednalo se především o plavecký výcvik
v Opavě, návštěvy představení divadel a kin v Opavě.
Informace o nejdůležitějších akcích školy:
 Výlet do Domoradovic
 Hledání pokladu na školní zahradě
 Podzimní dílna s rodiči – pohádkové bytosti
 Mikulášská besídka
 Vánoční jarmark v obci
 Vánoční vystoupení pro rodiče – Sněhurka a sedm trpaslíků
 Maškarní karneval
 Nadílka velikonočního zajíčka
 Úklid v rámci Dne Země – Ukliďme si kolem sebe
 Vystoupení ke Dni matek v kulturním sále v Žimrovicích
 Zápis do mateřské školy v měsíci dubnu
 Školní výlet do Dinoparku Ostrava
 Zahradní slavnost a rozloučení s předškoláky
Kromě těchto akcí děti mohly shlédnout několik představení pojízdných divadelních souborů
přímo v mateřské škole.

11

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice
Meleček 91, 747 42 Žimrovice; IČO: 70984549

Informace o stavebních úpravách:
Ve škole se nově rekonstruovala šatna a v průběhu roku i spodní učebna, která kromě nového

nábytku, podlahy a výmalby dostala netradiční prvek - vyvýšené patro. Výrobu nábytku
provedla místní truhlářská firma Dalibor Štencel, výmalbu stěny učinil opavský malíř Bořivoj
Frýba a statický posudek k patru bezplatně vypracoval Ing. Jan Lindovský. Výměnu linolea
v učebně financoval Klub rodičů MŠ Žimrovice.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekci
Poslední inspekce proběhla v únoru 2013. Ve sledovaném období jiná kontrolní činnost ze
strany ČŠI neproběhla.
Základní údaje o hospodaření školy
Údaje o hospodaření školy jsou zahrnuty v Příloze č.1 Výroční zprávy.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
V letošním školním roce škola realizovala z Evropských sociálních fondů projekt Brána
jazyků, v rámci kterého vyučující anglického jazyka vyjeli do zahraničí na 2 jazykové kurzy
angličtiny. Paní vychovatelka Jarmila Menšíková během letních měsíců vyjela na Maltu, paní
učitelka Alena Šromová absolvovala intenzivní jazykový kurz na podzim v Anglii.
Z dotace jsme nakoupili za více než 110 tisíc Kč 750 knih do žákovské knihovny v rámci
tzv. čtenářských dílen.
V rámci této dotace ředitel školy navštívil na týden malotřídní školu ve slovenské Jasenici.
Během týdne navštěvoval v rámci „stínování“ vyučování a sám se do výuky i aktivně zapojil.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Škola se ve školním roce nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Naše škola získala malou, ale významnou dotaci z Města Hradec nad Moravicí na
revidované vydání naší školní regionální publikace Perla Slezska. Nové přepracované vydání
se jmenuje Putování s čápem Igorem po Hradci a jeho okolí a je určené pro výuku vlastivědy
a prvouky pro děti 3. a 4. ročníku.
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Autorem publikace je ředitel David Šrom, ilustrátorem publikace
je opavský malíř Bořivoj Frýba.
Město Hradec nad Moravicí podpořilo v dotačním programu i
půlroční projekt Karel IV. – oslavy 700. výročí narození panovníka.
Vyvrcholením projektu byla Zahradní slavnost ZŠ Žimrovice, která
se nesla v duchu oslav Karla IV.

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů vzdělávání
Na škole není odborová organizace. Ředitel vypracovává směrnici Vnitřní mzdový předpis,
který projednává pedagogická rada.
Školská rada
Školská rada pracovala ve složení:
Emil Hennig, předseda ŠR, zástupce zřizovatele školy
Mgr. Zuzana Lindovská, zástupce zákonných zástupců žáků školy
Jarmila Menšíková, zástupce pedagogů školy
Školská rada schválila ve stanoveném termínu Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok
2014/2015 a připomínkovala návrh rozpočtu pro rok 2015. Byla rovněž seznámena a
schválila nové úpravy ŠVP ZV Škola pro všechny děti – Škola v lese. Celkem se v uvedeném
období sešla ŠR ke dvěma schůzím.
Spolupráce školy s dalšími subjekty
Na počátku školního roku se sdružení rodičů zaměřilo na povinnou registraci v zapsaný
spolek. V měsíci září proběhla členská schůze sdružení, na které byly přijaty nové stanovy
spolku, členskou schůzí bylo zvoleno 7 členů vedení. Registraci spolku do ledna 2016 provedl
ředitel školy a od nového roku se sdružení rodičů oficiálně jmenuje Klub rodičů ZŠ
Žimrovice, z.s.
Klub rodičů po celý školní rok finančně podporoval mnohé aktivity školy, na začátku
školního roku se zakoupily prvňáčkům upomínkové knihy, hradily se dárky do tomboly
maškarního bálu školní družiny a dárkové poukazy k závěrečnému hodnocení žáků.
Z prostředků spolku se hradil i školní výlet v závěru školního roku.
Klub rodičů ZŠ Žimrovice zorganizoval tradiční Ples při svíčkách
V pátek 12. února 2016 proběhl v Kulturním domě v Domoradovicích tradiční Svíčkový ples,
který organizoval Klub rodičů ZŠ Žimrovice. Povedený a výborně zorganizovaný ples přitáhl
do Domoradovic na 130 lidí, kteří určitě nelitovali, že na Svíčkový ples dojeli.
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Zřizovatel školy Město Hradec nad Moravicí patří vedle sdružení rodičů mezi nejbližší
spolupracovníky naší organizace. Zástupci města se zúčastňovali i v tomto školním roce
různých akcí pořádaných naší školou. Jednalo se především o zahájení a ukončení školního
roku, často navštěvovali i kulturní akce školy.

V Žimrovicích dne 25.7.2016
………………………………….
David Šrom, ředitel školy
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Příloha č.1

Výroční zpráva
o hospodaření

za rok 2015
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1. Výdaje státního rozpočtu za rok 2015
Účelový
znak

Ukazatel

Poskytnuto
k 31. 12.
2015

a

b

1

Neinvestiční dotace celkem
33353

33024

33025
33038

33043

33044
33050

33050

33052

3 244 532,00

v tom:
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)
z toho:
a) platy zaměstnanců
b) OON zaměstnanců
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)
Bezplatná výuka českého jazyka
přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z tzv.
třetích zemí na rok 2015
Kompenzační učební pomůcky pro žáky se
zdravotním postižením v roce 2015
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v
soutěžích v roce 2014 - Excelence středních
škol 2014
Podpora implementace Etické výchovy do
vzdělávání v základních školách a v nižších
ročnících víceletých gymnázií v roce 2015
Podpora logopedické prevence
v předškolním vzdělávání v roce 2015
Rozvojový program na podporu školních
psychologů a školních speciálních
pedagogů ve školách a metodiků –
specialistů ve školských poradenských
zařízeních v roce 2015 - 1. kolo (leden červenec 2015)
Rozvojový program na podporu školních
psychologů a školních speciálních
pedagogů ve školách a metodiků –
specialistů ve školských poradenských
zařízeních v roce 2015 - 2. kolo (srpen prosinec 2015)
Rozvojový program Zvýšení platů
pracovníků RgŠ v roce 2015

3 163 000,00

Skutečně
použito
k 31. 12.
2015

2

3

0,00 3 244 532,00
0,00

2 269 000,00
30 000,00
864 000,00

65 666,00

33061

Vráceno v
průběhu roku
zpět na účet
poskytovatele

z toho:
a) platy zaměstnanců
b) ostatní (pojistné + FKSP)
Rozvojový program Zvýšení odměňování
pracovníků RgŠ v roce 2015
z toho:
a) platy zaměstnanců
b) ostatní (pojistné + FKSP)

2 269 000,00
30 000,00
864 000,00

0,00

48 642,00
17 024,00
15 866,00
11 752,00
4 114,00
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2. Celkové náklady a výnosy za rok 2015
Výnosy
Dotace od zřizovatele
Dotace od zřizovatele na odpisy
Dotace od zřizovatele
Dotace od zřizovatele
Dotace od zřizovatele - navýšení rozpočtu
Úplata školní družina
Slavnostní průvod k uctění památky - vydaná
faktura
Ostatní výnosy (mléko a keramická hlína, uctění
památky)
Dotace 33353
Úplata MŠ
Projekt "Řemeslo má zlaté dno" - odpisy
Výzva 56
Dary (věcné)
Dotace z kraje 33061
Dotace z kraje 33052
Výnosy z úroků
Poskytování služeb - čaj
Použití finančních darů
Použití fondu rezerv
Výnosy celkem

Kč

Náklady
Obecní rozpočet celkem MŠ a ZŠ
Výzva 56
Dotace z kraje 33061
Dotace z kraje 33052
Dotace 33353
"Řemeslo má zlaté dno"
Dary - věcné
Dary - finanční
Náklady celkem

Kč
1 048 690,22
282 708,00
15 866,00
65 666,00
3 163 000,00
10 800,00
7 072,72
57 700,00
4 651 502,94

Výnosy celkem
Náklady celkem
Hospodářský výsledek

801 800,00
117 916,00
10 000,00
9 000,00
37 000,00
17 400,00
3 400,00
7 277,00
3 163 000,00
85 100,00
10 800,00
282 708,00
7 072,72
15 866,00
65 666,00
247,24
1 500,00
57 700,00
0,00
4 693 452,96

4 693 452,96
4 651 502,94
41 950,02
17

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice
Meleček 91, 747 42 Žimrovice; IČO: 70984549

3. Stav Fondu kulturních a sociálních potřeb k 31.12.2015
Převod stavu z roku 2014
Odvod FKSP z mezd za rok 2015
Příspěvek na obědy zaměstnanců
Příspěvek na rekreaci a sport
Celkem fond FKSP k 31.12.2015

16 822,08
23 372,23
-12 195,00
-11 580,00
16 419,31

Poznámky
Organizace má vypracované vnitřní směrnice pro vedení účetnictví, je vypracován vnitřní
Kontrolní řád. Změny ve směrnicích jsou vedeny jako číslované přílohy.
Na základě nařízení ŘŠ byla na škole provedena řádná inventura roku 2015 k 31.12.2015, ke
které byla provedena zpráva o průběhu inventury.
V Žimrovicích dne 15.2.2015
………………………………..
David Šrom, ředitel ZŠ Žimrovice
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Příloha č.2

Výroční zpráva o poskytování informací
týkajících se činnosti školy veřejnosti

za rok 2015
Na základě Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodné přístupu k informacím a v souladu se
Zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů vydává
ředitel školy tuto Výroční zprávu o poskytování informací týkajících se činnosti školy
veřejnosti za rok 2015.
Počet podaných žádostí o
informaci
Ústní
Písemné
podání
podání
0
0

Počet vydaných rozhodnutí
ředitele školy

Počet podaných odvolání
proti rozhodnutí

0

0

Přílohy:
1.Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
2. Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona
3. Další informace vztahující se k naplnění tohoto zákona

počet stran
počet stran
počet stran

0
0
0

V Žimrovicích dne 17.2.2016
…………………………………………..
David Šrom, ředitel školy
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