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Část I.
Základní údaje o škole

a) Základní škola a Mateřská škola Žimrovice
příspěvková organizace
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, od 1.2.2015 Emil Hennig
Členové ŠR: Marie Grodová, 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. 2017 – 33 žáků
Školní zařízení, která škola zahrnuje
1. Školní družina – IZO: 120 004 046
k 1.9.2017 – 30 dětí
2. Výdejna stravy – IZO: 120 004 054
k 1.9. 2017 – 30 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.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 14 žáků), II. třídu navštěvují žáci
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3. a 4. ročníku (celkem 19 žáků). Při škole pracuje školní družina, kterou navštěvovalo v 1
oddělení 30 dětí. Součástí školy i školky je školní výdejna.
V druhé budově na ul. Mlýnská č.36 sídlí mateřská škola.
Část II.
Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje

Stupeň vzdělávání
Základní vzdělávání
Předškolní vzdělávání

2017/2018
název školního vzdělávacího
programu
ŠVP Škola pro všechny děti –
Škola v lese
Čápata aneb Vzhůru do života

číslo jednací
58/2007

Vzdělávací cíle školního vzdělávacího programu byly ve všech ročních naplněny.
Část III.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Rámcový popis zaměstnanců
Počet fyzických
osob

Z toho
kvalifikovaní

Přepočtený
evidenční počet

Pedagogičtí zaměstnanci

4 ZŠ + 2 MŠ

4ZŠ + 1 MŠ

3,38ZŠ + 1,00MŠ

Nepedagogičtí zaměstnanci

1 ZŠ + 1 MŠ

---

1,18ZŠ +1,06MŠ

Z toho zaměstnanci výdeje
stravy

1 ZŠ + 1 MŠ

---

0,31ZŠ + 0,25 MŠ

---

---

---

Zaměstnanci školy

Asistenti pedagoga

Pedagogičtí pracovníci základní školy
Funkce:

Třídnictví:

ředitel ZŠ

II. třída

Mgr. Alena Šromová

učitelka

I. třída

PaedDr.Bronislava
Hyvnarová

učitelka

---------

Jarmila Menšíková

vychovatelka

---------

Jméno:
Mgr. David Šrom
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Třídní učitelka I.třídy Mgr. Alena Šromová vyučovala v I.třídě jazyk český, jazyk
anglický, matematiku, tělesnou a výtvarnou výchovu. Ostatní předměty (prvouku,
praktické činnosti a hudební výchovu) v této třídě vyučovala PaedDr. Bronislava
Hyvnarová. V II.třídě ředitel školy Mgr. David Šrom vyučoval matematiku, prvouku,
vlastivědu, přírodovědu, tělesnou a výtvarnou výchovu. Paní učitelka Hyvnarová pak
český a anglický jazyk, hudební výchovu a praktické činnosti.
Pedagogičtí pracovníci mateřské školy
Funkce:

Třídnictví:

Renáta Melecká

vedoucí učitelka

--

Eva Valušková

učitelka

--

Jméno:

Správní zaměstnanci základní školy
Jméno

funkce

Jana Víchová

uklízečka

Jana Víchová

výdej stravy

Správní zaměstnanci mateřské školy
Jméno

funkce

Marie Chovancová

školnice

Marie Chovancová

výdej stravy

Podíl kvalifikované výuky na základní škole

nekvalifikované výuky na škole
počet vyučovacích hodin celkem

47

z toho vyučováno nekvalifikovaně

0

t.j. % z celkového počtu vyuč. hodin

0,00 %
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Ve školním roce jsme ve všech ročnících vyučovali podle ŠVP pro ZV Škola pro všechny děti
– škola v lese. Cíle vytýčené v ŠVP jsme naplňovali výukou v učebnách, na školní zahradě i
v blízkém okolí školy. Do výuky jsme zařazovali prvky činnostního učení, kritického myšlení
(RWCT), badatelské aktivity a projektové dny.
V Mateřské škole byly děti vzdělávány 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.
Během školního roku jsme se zaměřili na tyto cíle vytýčené ve školním Plánu práce:
1. Výchova a vzdělávání
1.1 Oblasti pro základní školu
 Prioritou naší práce je začlenit příchozích prvňáky do ZŠ, v případě MŠ úspěšně integrovat
nově přijaté děti do kolektivu. Nově vytvořit po přesunu žáků do vyššího ročníku fungující
kolektivy tříd.
 Zavádět do života úkoly stanovené v koncepci rozvoje školy pro roky 2016-2020.
 Přiměřenost, soustavnost, individuální přístup v co největší míře – tyto prvky chceme
uplatňovat k žákům naší školy.
 Rozvíjet u žáků vhodnými technikami čtenářskou, jazykovou, matematickou a
polytechnickou gramotnost.
 Zařazovat do výuky prvky badatelských aktivit, aby vlastním poznáváním docházeli žáci
k hlubším poznatkům.
 Věnovat se žákům se specifickými poruchami učení, zajišťovat náležitou reedukační péči,
dbát na individuální vzdělávací plány u dětí, které je mají vypracované.
 U žáků s vyučovacími obtížemi využívat počítačových programů, integrovat do hodin práci
s knihou a žákovskou knihovnou.
 Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat
žáky dalšími nároky na vědomosti.
 Reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při hodnocení žáků vycházet zejména z
jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické
přípravy.
 Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování,
snížit zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravou.
 Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a
činnostech žáků, zejména samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny,
udržování pořádku na lavicích a ve třídě.
 Analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, zejména u žáků,
kteří dlouhodobě vykazují vysokou míru neúspěšnosti.
1.2 Oblasti pro mateřskou školu
 Uvést do života nově upravený Školní vzdělávací program PV Ptáčata aneb Vzhůru do života.
 Vytvářet přátelské prostředí, volit takové metody a formy práce, které umožní nově přijatým
dětem se úspěšně integrovat do kolektivu.
 Zavádět do života úkoly stanovené v koncepci rozvoje školy pro roky 2016-2020.
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 Přiměřenost, soustavnost, individuální přístup v co největší míře – tyto prvky chceme
uplatňovat k dětem naší školy. Umožnit rozvoj klíčových kompetencí dětí při předškolní
přípravě.
 Rozvíjet u dětí vhodnými technikami čtenářskou, jazykovou, matematickou a polytechnickou
gramotnost.
 Zařazovat do výuky prvky badatelských aktivit, aby vlastním poznáváním docházely děti
k hlubším poznatkům.
 Věnovat se dětem se specifickými poruchami učení, zajišťovat náležitou reedukační péči,
dbát na individuální vzdělávací plány u dětí, které je mají vypracované.
3. Oblast výchovně vzdělávací3. O
2. Oblast sociální, životních hodnot
2.1 Oblasti pro základní školu


Využívat školní řád jako účinný nástroj pro úpravu vzájemných vztahů mezi žáky, jejich
rodiči a pedagogy.

 Ve shodě s rodiči postupovat jednotně při uvolňování a omlouvání absence žáků.
 Při kontrolní činnosti se zaměřit na postižení celkového charakteru výuky-zda se vyučující
omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků,
ovlivňovat jejich postoje. Sledovat jakým způsobem to činí, zda ve všech dětech dokáže
respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Usilovat o zlepšení kulturnosti
vyjadřování a jednání žáků a jejich rodičů při jednání s pracovníky školy.
 V práci pedagogů i žáků sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image školy,
propagace její práce na veřejnosti. Každý pedagog by měl v rámci výuky svého předmětu
nejen předávat vědomosti a dovednosti, ale přispívat k vytvoření kladného vztahu žáka k
předmětu, nejlepší, hledat nové formy práce, propagovat svoji činnost na veřejnosti.
 Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat materiální podmínky pro jejich
nové formy práce, doplňující mimo vyučovací aktivity.
 Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce, nové, netradiční vybavení učeben
a organizačních forem vyučování.
2.2 Oblasti pro mateřskou školu
 Ve shodě s rodiči postupovat jednotně při uvolňování a omlouvání absence dětí, zvláště pak u
dětí, které plní povinnou předškolní docházku. Zavést účinný systém evidence docházky a
omlouvání absence dětí.


Provádět evaluaci dětí, vést záznamy o pokrocích dětí, děti vhodnými nástroji přivádět
k efektivní autoevaluaci.



Efektivně začleňovat děti mladší 2 let do vzdělávacího procesu, rodiče dětí informovat, že
funkce mateřské školy má vzdělávací charakter, nikoliv hlídací.



Využívat školní řád jako účinný nástroj pro úpravu vzájemných vztahů mezi dětmi, jejich
rodiči a pedagogy.
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 Při kontrolní činnosti se zaměřit na postižení celkového charakteru vzdělávacího charakteru.
Sledovat jakým způsobem to činí, zda ve všech dětech dokáže respektovat jejich osobnost a
individuální cestu vývoje. Usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání dětí a jejich
rodičů při jednání s pracovníky školy.
 V práci pedagogů sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image školy, propagace
jejich práce na veřejnosti.
 Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat materiální podmínky pro jejich
nové formy práce.
Část IV.
Údaje o zápisu k povinné školní docházce,
k docházce do mateřské školy
a) základní škola
Zápis do 1. ročníku ZŠ proběhl dne 12. dubna 2018 v budově školy.

Kapacita
školy

Počet 1.tříd
k 1.9.2016

Počet
zapsaných
žáků

47

1

8+2

Z toho počet
žáků
nepatřících
do spádového
obvodu školy
2

Počet
přijatých
žáků

Počet 1.tříd
k 1.9.2017

7+2

1

a) mateřská škola
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhl dne 5. května 2018 v budově mateřské školy.

Kapacita
školy

Počet 1.tříd
k 1.9.2016

Počet
zapsaných
dětí

24

1

9

Z toho počet
dětí
nepatřících
do spádového
obvodu školy
1

Počet
přijatých
žáků

Počet 1.tříd
k 1.9.2017

9

1

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

Rozhodnutí o přestupu

1

0

Rozhodnutí o povolení IV
podle § 41 školského

2

0
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zákona
Rozhodnutí o přijetí k ZV

8

0

Rozhodnutí o odkladu
povinné školní docházky

1

0

Rozhodnutí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání

9

0

Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
a) Prospěch žáků na základní škole
ročník
počet žáků
ročník/školní rok
1.
2.
3.
4.
5.
celkem

16/17
4
10
8
7
29

17/18
10
5
10
9
34

prospělo s
vyznamenáním
16/17 17/18
4
9
10
5
7
7
6
8
27
29

prospělo
16/17
0
0
1
1
2

17/18
0
0
3
1
4

b) Počet žáků se sníženou známkou z chování
stupeň chování
2016/2017
2

neprospělo
16/17
-

17/18
1
1

2017/2018

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
2016/2017

2017/2018

celkem

průměr na žáka

celkem

průměr na žáka

0

0

0

0
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Další zpřesnění údajů / přiměřenost přístupu učitelů k věkovým zvláštnostem žáků, péče
o talentované a zaostávající žáky, integrace postižených dětí … /
Ve školním roce 2 žáci pracovali podle Plánu podpůrných opatření, které v průběhu roku byly
vyhodnocené a oba žáci po domluvě se zákonnými zástupci byli vyšetřeni v PPP Opava. U
jednoho žáka byl přiznán I. stupeň postižení, u druhého žáka nebyla ještě podána zpráva
z poradenského zařízení. Tito žáci byli 1x týdně individuálně vzdělávání ředitelem školy. Na
počátku 2. pololetí přestoupil na školu žák 1. ročníku, který je v péči DD Melč. Třídní učitelka
Alena Šromová jej každý týden doučovala 2-3 hodiny.
U nadaných žáků vyučující zařazovali postupy a metody v takové formě, aby jejich nadání dále
rozvíjeli.
V mateřské škole bylo jedno dítě diagnostikováno s ADHD. Pedagožky školy s tímto dítětem
pracovaly přiměřeně k jeho potřebám.

VI.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Primární preventista na škole je ředitel školy. Škola má vypracovaný Plán primární prevence.
1x týdně (zpravidla v pondělí) zařazovali třídní učitelé pro posílení sociálních vazeb tzv. ranní
kruhy, kde děti měly možnost se společně sdílet, 1x v měsíci se scházeli všichni zaměstnanci a
žáci školy k tzv. Rannímu probuzení. V rámci těchto sezení jsme s žáky školy společně probírali
témata, která byla ve škole aktuální nebo případně děti trápila.
Žáci 3. a 4. ročníku absolvovali tzv. Peer program, který byl zaměřený na internet a nebezpeční
zneužití sociálních sítí.
Zvláště ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět vyučující zařazovali v rámci témat o zdravém
životním stylu informace o návykových látkách, sexualitě a možném zneužití.
Všechny aktivity školy jsou chápány jako nespecifické součásti preventivního programu.
Chápeme primární prevenci jako soubor aktivit, které ukazují dětem, jak trávit volný čas, jak být
prospěšný svému okolí. Ve školním roce jsme nezaznamenali na škole zneužití návykových látek,
šikanu ani jiné patologické jevy.
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VII.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogický zaměstnanců školy
účastníci ZŠ

účastníci MŠ

Počet kurzů

Školení pro vedoucí zaměstnance

1

1

2

EVVO

1

-

1

Školení zaměřené na dotační programy

1

-

1

Tvorba ŠVP

1

-

1

Další vzdělávání

3

6

9

Anglický jazyk

1

-

1

typ kurzu

Část VIII.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
a) Zpráva Základní školy Žimrovice
Akce pořádané v I. pololetí šk. roku 2017/2018
Zahájení školního roku
1. září jsme přivítali v rámci slavnostního zahájení školního roku 9 nových prvňáčků. Za Město
Hradec nad Moravicí přišel pozdravit všechny zúčastněné pan místostarosta Jan Špička,
představitelé firmy Smurfit Kappa Žimrovice, paní učitelka Renáta Melecká z MŠ Žimrovice i
předseda SRPŠ Žimrovice Michal Maroš. Slavnostní atmosféru prvního dne školního roku
2014/2015 natáčela Česká televize, která ještě téhož dne přinesla reportáž v rámci Regionálního
zpravodajství. Na webových stránkách školy uvádíme odkaz na televizní reportáž.
Evropský den jazyků
26.září proběhl v naší škole projektový den na téma Evropský den jazyků. Všechny děti byly
od rána rozdělené do sedmi skupin, ve kterých po celý den plnily připravené úkoly. Děti řešily
úlohy zaměřené na cizí jazyk nám nejbližší - slovenský, hrály si s českým jazykem a
zpracovávaly i prezentaci o evropském státu, který si daná skupina vybrala.
Ocenění aktivit naší školy
4. října navštívila školu skupina 20 učitelů z Hlučínska, aby se podívala na to, co se nám v naší
školní práci daří. Akci pořádala Místní akční skupina Hlučínsko v rámci výjezdu Za příklady
dobré praxe.
Ve stejný den nás navštívil pan Mojmír Vlašín z Ekologického institutu Veronica, který
provedl certifikaci naší školní zahrady. Po vyhodnocení všech oblastí, které certifikace zahrnuje,
jsme získali titul Přírodní zahrada. Smíme tak užívat certifikát, který nás zavazuje
k ekologickému přístupu zahradničení na školním pozemku.
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Slavnost světel – lampiónový průvod
9. listopadu se v podvečer u základní školy sešlo za doprovodu rodičů a prarodičů mnoho dětí
naší základní a mateřské školy s lampióny, aby v rámci svatomartinské slavnosti prozářily tmu a
prohřály pochmurný listopadový den. Had světýlek se vydal přes ulici Záhumenní k mateřské
školce, po ulici Hradecká se vracel pak zpět ke škole. Na školní zahradě si děti mohly projít
světelnou stezku, na které je čekala pohádková strašidla. Každý, kdo prošel zahradou, dostal za
odměnu svatomartinský rohlíček, který pekly děti z naší školy.
Slavnost Slabikáře
15. listopadu proběhla v naší škole již tradiční Slavnost Slabikáře. Za přítomnosti všech
školáků a rodičů žáci předvedli, co se za uplynulé dva měsíce ve škole naučili. Svůj program
započali folklórními říkadly a zpěvy u rybníka, postupně se přesunuli do říše písmenek, kde
předvedli, jak se postupně krok po kroku učili číst a jak svoji čtenářskou gramotnost rozvíjeli od
písmenek, slabik a slov k jednoduchým větám. Své čtenářské dovednosti prokládali písněmi a
říkadly. Na závěr byli pasováni na čtenáře.
8. vánoční jarmark v Žimrovicích a výstava adventních kalendářů
V úterý 5. prosince 2017 proběhl na návsi obce Žimrovice již 8. vánoční jarmark, jehož
pořadateli byla právě naše základní a mateřská škola, ADP Žimrovice a SDH Žimrovice. V
jarmarečních stáncích prodávali kromě výše zmíněných pořadatelů i další prodejci.
Doprovodnou akcí jarmarku byla výstava adventních kalendářů v sálku bývalého žimrovického
výboru, kde si návštěvníci kromě nádherných dětských výrobků mohli poslechnout cimbálovou
muziku Gizdů z Opavy.
Před 17. hodinou jsme za přispění pana místostarosty Patrika Orlíka ocenili tvůrce 10
nejlepších adventních kalendářů, následně vystoupily děti z mateřské školy a po nich naši
školáci. V 17. hodin přijel kočár s panem starostou Josefem Víchou a místostarostou Patrikem
Orlíkem. Po projevu pana starosty byl rozsvícen vánoční strom, při kterém všichni účastníci
jarmarku si mohli zazpívat se žimrovickými školáky a cimbálovou muzikou vánoční koledy. A
ještě jednou přijel kočár tažený koňmi, který přivezl svatého Mikuláše. Společně s andělskou a
čertovskou družinou podělil všechny přítomné děti.
2.pololetí školního roku
Návštěva Městského úřadu Hradec nad Moravicí
10. dubna žáci navštívili Městský úřad v Hradec nad Moravicí, kde je provázel pan
místostarosta Patrik Orlík. V kanceláři pana místostarosty se žáci seznámili s praporem Hradce
nad Moravicí a dalšími symboly města. U starosty města pana Josefa Víchy měli účastníci
možnost se seznámit se zakládací listinou města, kterou vydal Viktorín Opavský.
Z úřadu žáci putovali přes Hanuši do Žimrovic, po cestě navštívili i Svatou studni.
Den Země v základní škole
18. dubna jsme trochu s předstihem oslavili v naší škole Den Země. Nejdříve po třídách děti se
zaměstnanci školy obešly Žimrovice a blízké okolí. Po necelých dvou hodinách se sešly opět u
školy s pěti plnými pytli odpadu. Další část dne všichni účastníci pracovali na pozemku školy.
Úspěch lidových zpěváků
v pátek 13.4.2018 nastoupily za naši školu v okresním kole soutěže Opavský skřivánek ve
Středisku volného času Opava děti Renáta a Andrea Štecovi a Michal Groda. Michal ve své
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kategorii vyhrál a postoupil do druhého a zároveň finálového krajského kola Opavského
skřivánka, které proběhlo v pátek 4. 5. 2018 v Loutkovém divadle Opava. I tam prokázal své
pěvecké kvality, když získal krásné 2. místo.
Školní výlet v Karlovicích
Od pondělí 28. května do středy 30. května 2018 absolvovali žáci a zaměstnanci žimrovické
malotřídky školní výlet v Karlovicích u Bruntálu.
V pondělí nás autobus ještě dovezl do Údolí ztracených štol, kde jsme si prohlédli Zlatorudné
mlýny. Naše cestování pokračovalo návštěvou Rejvízu a proslulého Velkého mechového jezírka,
kde jsme obdivovali suchopýry i borovice blatky. Večer jsme si zahráli v areálu penzionu
několik her a užívali si dny volna.
V úterý jsme ovládli prostor v okolních lesích kolem Karlovic. Hráli jsme mnoho her ve
skupinách. Večer jsme v areálu penzionu hráli hry, vrchol patřil společnému ohni, zpěvu a
zábavě.
Poslední den výletu jsme navštívili muzeum Kosárny. Po zpáteční cestě do Žimrovic jsme se
zastavili u rozhleden na Cvilíně a Úvalně. Autobusovou dopravu dětem hradil Klub rodičů ZŠ
Žimrovice.
Poslední zvonění
Jak je již naší dlouholetou tradicí, prošli čtvrťáci, kteří po prázdninách přecházejí na jiné školy,
se zvonečkem v ruce špalírem školáků, rodičů a zaměstnanců školy svou poslední cestu 29.
června do žimrovické malotřídky. Cinkání zvonečku jim připomnělo, že v životě něco končí a
jiná dobrodružství a příležitosti začínají. Přejeme odcházejícím dětem mnoho úspěchů v jejich
dalších životech.
Společně jsme stihli v tento den dekorovat děti, které během školního roku přečetly a
prezentovaly své knihy, cenou Čtenář roku, zároveň jsme rozdali tituly Rytíř školy dětem Janě
Šubové a Kateřině Škrobánkové za kamarádské chování. Každý školní kolektiv je rád, když má
takovéto osobnosti ve svém středu.
Školní rok 2017-2018 se završil, děkujeme zřizovateli školy, rodičům žáků, příznivcům školy,
sponzorům a Klubu rodičů ZŠ Žimrovice za spolupráci a důvěru, kterou do naší společné práce
vložili.
b) Zpráva školní družiny
Ve školním roce 20017/2018 navštěvovalo ŠD 30 dětí.
Kolektiv tvořilo 15 chlapců a 15 děvčat všech čtyř ročníků pod vedením paní vychovatelky
Jarmily Menšíkové.
Provozní doba ŠD byla od 11,40 – 15,40 hodin.
Zájmové útvary se zaměřovaly na pracovní, výtvarnou, hudební, přírodovědnou a
sportovní činnost.
Akce a soutěže:
Pytle do mlýna /poskoky v pytli / soutěž
pouštění papírových vlaštovek „Vlaštovko leť“
soutěž pouštění draků na poli
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pečení bramborů a jablek na podzim
zdobení perníčků na vánoční stromeček
vánoční turnaj ve florbalu
vánoční besídka s recitací, zpěvem a tancem dětí,
rozdávání dárečků a pouštění skořápek po vodě
Maškarní karneval
malování velikonočních vajíček / soutěž o nejhezčí vajíčko
vycházka ke krmelci – staráme se o zvířátka v zimě
bobování na svahu
bruslení na rybníku
Soutěž v běhu do kopce
Den čarodějnic – zpěv, tanec, hry a opékáním párků
Soutěž ve skákání přes lano
Kuličkiáda – soutěž v hraní kuliček
Pouštění lodiček na potoce
Zlatý slavík – pěvecká soutěž
c) Zpráva Mateřské školy Žimrovice
V mateřské škole proběhly během školního roku mnohé tradiční akce, děti ve školce 3x
navštívila pojízdná divadélka, se žáky základní školy děti absolvovaly vyprávění cestovatelů
Motany v Loutkovém divadle v Opavě. Od listopadu do února 2018 starší děti absolvovaly
plavecký výcvik v Opavě.
Mateřská škola společně s žáky základní školy absolvovala dopravní hřiště, které za námi
přijelo v listopadu 2017
do ADP Žimrovice. Ve stejném měsíci se děti zúčastnily
Svatomartinské slavnosti - slavnosti světel, v prosinci se děti i zaměstnanci mateřské školy
zapojili do realizace vánočního jarmarku v Žimrovicích.
Svatováclavský běh
27. září proběhl na zahradě základní školy Svatováclavský běh, při kterém bojovaly děti
mateřské školy ve dvou kategoriích.
Ve vytrvalostním běhu se za mladší děti nejlépe umístily:
1. Lilian El Hamrouni
2. Matěj Hrubý
3. Nela Černá
Starší děti:
1. Tadeáš Balnar
2. Daniel Tesař
3. Sebastián Štábl
Den Země
V posledním dubnovém týdnu děti vybavené pracovními rukavicemi a igelitovými pytli šly
sbírat odpad v obci a blízkém okolí.
V nově vytvořených vyvýšených záhoncích děti zasadily pod dohledem pedagogů bylinky,
jahodníky a další rostlinky.
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Den matek v MŠ Žimrovice
Ve čtvrtek 10. května se v mateřské škole v Žimrovicích uskutečnila velká oslava Dne matek.
Děti si pro své milované maminky připravily opravdu krásný program. Nechyběly zde písničky,
tanečky, dramatizace pohádek, hra na zobcovou flétnu a samozřejmě také přednes básniček. Celý
program se nesl v duchu toho nejvzácnějšího, co máme, a to je láska. Láska ve všech podobách,
jak ji známe. Děti o ní dovedly krásně povídat a o její důležitosti bezesporu nebylo pochyb. Na
závěr předaly svým maminkám vlastnoručně vyrobený dárek - srdíčko plné barevných stužek.
Bylo to příjemně strávené odpoledne pro děti i jejich rodiče.
Zahradní slavnost mateřské školy
V takřka předvečer letních prázdnin 26. června proběhla v prostorách areálu Mateřské školy
Žimrovice Zahradní slavnost, během které jsme se rozloučili se sedmi předškoláky, kteří po
prázdninách odcházejí poznávat větší svět. S odcházejícími dětmi se přišel rozloučit za Město
Hradec nad Moravicí pan místostarosta Patrik Orlík. Ještě před vypuknutím samotné zábavy
jsme společně dětským šampaňským pokřtili nově vzniklý amfiteátr, který vytvořil rodák
z Hradce Tomáš Valušek. Prvně jsme ve středovém ohništi zapálili oheň, na kterém si děti mohly
opéct špekáčky.
Pohoštění zajistily maminky školáků, akci finančně podpořil Klub rodičů ZŠ Žimrovice,
kterému patří za to velké díky. Poděkování náleží i zaměstnankyním školky za přípravu a
realizaci akce.
Informace o stavebních úpravách:
Přestože venkovní teploty v prosinci se pohybovaly jen lehce nad nulou, započal sochař Tomáš
Valušek práce na kamenném amfiteátru na zahradě Mateřské školy Žimrovice. 20 tun kulmské
droby z nedalekého lomu v Kajlovci vyskládal do tří kruhů, které se postupně zařezaly do
hloubky 60 centimetrů s ohništěm uprostřed.
V druhém týdnu nového roku byly práce dokončeny. Mateřská škola získala nádherné místo
pro společné setkávání dětí i jejich rodičů.
Během letních prázdnin byly opravené prolézačky na školní zahradě mateřské školy.
Část IX.
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.
Část X.
Základní údaje o hospodaření školy
Údaje o hospodaření školy jsou zahrnuty v Příloze č.1 Výroční zprávy.
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Část XI.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Počet zúčastněných
Název programu

Způsob zapojení
žáků

Mezinárodní program
Ekoškola
Škola v lese – les ve škole

celá škola / ekotým
celá škola

pedagog. ostatních
zaměst.
zaměst.

31

4

1

31

4

1

Část XII.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola se ve školním roce nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
Část XIII.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
Zdroje financování
Státní fondy
Fondy EU
Dotace KÚ
Dotace MŠMT
Jiné dotace

Název projektu
------Plaváčci
---

Finanční prostředky v Kč
Celkem
Využité
0
0
0
0
0
0
9.100,00
9.100,00
0
0

Část XIV.
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při
plnění úkolů ve vzdělávání
Na škole není odborová organizace. Ředitel vypracovává směrnici Vnitřní mzdový
předpis, který projednává pedagogická rada.
Školská rada
Školská rada pracovala ve složení:
za zřizovatele školy Emil Hennig, předseda ŠR,
za zákonné zástupce žáků školy Marie Grodová,
za pedagogy ZŠ Žimrovice paní Jarmila Menšíková.
Školská rada se ve sledovaném sešla 2x, aby schválila ve stanoveném termínu Výroční zprávu o
činnosti školy za školní rok 2016/2017 a připomínkovala návrh rozpočtu pro rok 2018.
Spolupráce školy s dalšími subjekty
Velmi úzká spolupráce probíhala se Klubem rodičů Žimrovice. V měsíci září proběhly
doplňovací volby do výkonného výboru spolku, předsedou spolku se stal Marek Štec. Klub
podporoval, jak je již dlouhodobou tradicí, po celý školní rok mnohé aktivity školy, na začátku
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školního roku se zakoupily prvňáčkům upomínkové knihy, hradily se dárky na vánoční besídku,
dárky do tomboly maškarního bálu školní družiny a dárkové poukazy k závěrečnému hodnocení
žáků.
V měsíci květnu klub finančně podpořil školní výlet do Karlovic.
Zřizovatel školy Město Hradec nad Moravicí patří vedle klubu 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 14.8.2018
………………………………….
David Šrom, ředitel školy
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Příloha č.1

Výroční zpráva o
hospodaření

za rok 2017
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1. Výdaje státního rozpočtu za rok
2017
Účelo
vý
znak

Ukazatel

Poskytnuto
k 31. 12.
2017

a

b

c

Neinvestiční dotace celkem

Vráceno v
Skutečně
průběhu
čerpáno k
roku zpět na
31. 12. 2017
účet kraje
d

1=c-d

Skutečně
použito
k 31. 12.
2017

Předepsaná
výše vratky

2

3=1-2

3 470 734,00

0,00 3 470 734,00 3 468 407,00

2 327,00

3 388 109,00

0,00 3 388 109,00 3 388 109,00

0,00

a) platy zaměstnanců

2 440 021,00

2 440 021,00 2 440 021,00

0,00

b) OON zaměstnanců

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

c) ostatní (pojistné +
FKSP+ ONIV)

938 088,00

938 088,00

938 088,00

0,00

a) platy zaměstnanců

46 445,00

46 445,00

46 445,00

0,00

b) ostatní (pojistné + FKSP)

16 720,00

16 720,00

16 720,00

0,00

19 460,00

17 133,00

2 327,00

5 151,00

4 535,00

616,00

v tom:

33353 Přímé náklady na vzdělávání
(NIV celkem)
z toho:

z toho:

33073 Zvýšení platů nepedagogických
zaměstnanců regionálního školství

19 460,00

0,00

z toho:
b) ostatní (pojistné + FKSP)

5 151,00
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2. Vyúčtování hlavní činnosti za rok 2017
Výnosy
Dotace od zřizovatele na provoz
Dotace od zřizovatele na odpisy
Dotace od zřizovatele na odpisy - odesláno 12/2017
Úplata školní družina
Ostatní výnosy (mléko)
Dotace z kraje 33353
Dotace z kraje 33052
Dotace z kraje 33073
Úplata MŠ
Odpisy - z dotace Řemeslo má zlaté dno
Výnosy z úroků
Poskytování služeb - čaj
Použití finančních darů
Dotace - projekt SOPKY
Použití fondu rezerv
Výnosy celkem

Kč

Náklady
Obecní rozpočet celkem MŠ a ZŠ
Dotace SOPKY
Dotace z kraje 33052
Dotace z kraje 33353
Dotace z krjae 33073
"Řemeslo má zlaté dno" odpisy - dotace
Dary - věcné
Dary - finanční
Náklady celkem

Kč

Výnosy celkem
Náklady celkem
Hospodářský výsledek

822 000,00
118 000,00
7 905,00
15 400,00
293,00
3 388 109,00
63 165,00
17 133,00
69 410,00
10 800,00
405,44
1 400,00
60 000,00
33 700,00
0,00
4 607 720,44

1 145 640,26
33 700,00
63 165,00
3 388 109,00
17 133,00
10 800,00
60 000,00
4 718 547,26

4 607 720,44
4 718 547,26
-110 826,82

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice
Meleček 91, 747 42 Žimrovice, IČ: 70984549
tel.: 739302036

3. Fond rezerv
TEXT
Převod z roku 2016 - zůstatek
Rozdělení HV za rok 2016
Použití fondu na posílení fondu rezerv
Zůstatek k 31.12.2017

Doklad
990002
916019
917021

Zůstatek
Příjmy za rok 2017 celkem
Čerpání za rok 2017 celkem

Kč
154 282,11
70 327,40
-24 054,00
200 555,51

154 282,11
70 327,40
-24 054,00

4. Stav Fondu kulturních a sociálních potřeb k 31.12.2017
Převod zůstatku z roku 2016
Odvod FKSP 2% z mezd
Rekreace
Peněžní plnění
Seminář
Sport
Příspěvek na stravu

27 689,04
50 123,78
-22 700,00
-6 000,00
-4 000,00
0,00
-12 825,00

CELKEM FOND FKSP

32 287,82

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 2017 k 31.12.2017, ke
které byla provedena zpráva o průběhu inventury.
V Žimrovicích dne 14.8.2018

………………………………..
David Šrom, ředitel

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice
Meleček 91, 747 42 Žimrovice, IČ: 70984549
tel.: 739302036
Příloha č.2

Výroční zpráva o poskytování informací týkajících se

činnosti školy veřejnosti za rok 2017
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 2017.
Počet podaných žádostí o
informaci
Ústní podání

Písemné
podání

0

0

Počet vydaných rozhodnutí
ředitele školy

Počet podaných odvolání
proti rozhodnutí

0

0

Přílohy:
1.Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

počet stran

0

2. Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona

počet stran

0

3. Další informace vztahující se k naplnění tohoto zákona

počet stran

0

V Žimrovicích dne 10.2.2018
…………………………………………..
David Šrom, ředitel školy

