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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:
Mgr. Patrik Orlík, 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: Marie Grodová, zástupce zákonných zástupců žáků
Jarmila Menšíková, zástupce pedagogických pracovníků školy
f) Druhy a typy škol, které škola zahrnuje
1. Základní škola 1. stupeň – IZO: 102 420 939
k 1.9. 2018 – 30 žáků
Školní zařízení, která škola zahrnuje
1. Školní družina – IZO: 120 004 046
k 1.9.2018 – 30 dětí
2. Výdejna stravy – IZO: 120 004 054
k 1.9. 2018 – 29 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 16 žáků), II. třídu navštěvují žáci
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3. a 4. ročníku (celkem 14 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

2018/2019
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

Pedagogičtí zaměstnanci

3 ZŠ + 2 MŠ

3 ZŠ + 2 MŠ

Nepedagogičtí zaměstnanci

1 ZŠ + 1 MŠ

---

Z toho zaměstnanci výdeje
stravy

1 ZŠ + 1 MŠ

---

---

---

Zaměstnanci školy

Asistenti pedagoga

Přepočtený
evidenční počet

---

Pedagogičtí pracovníci základní školy
Jméno:
Mgr. David Šrom
Mgr. Alena Šromová
Jarmila Menšíková

Funkce:

Třídnictví:

ředitel ZŠ

II. třída

učitelka

I. třída

vychovatelka

---------

Třídní učitelka I. třídy Mgr. Alena Šromová vyučovala v I. třídě jazyk český, jazyk
anglický, matematiku, prvouku, tělesnou, hudební a výtvarnou výchovu. V II. třídě
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ředitel školy Mgr. David Šrom vyučoval matematiku, český jazyk, prvouku, vlastivědu a
přírodovědu. Paní učitelka Jarmila Menšíková vyučovala v I. třídě praktické činnosti, ve
II. třídě anglický jazyk, praktické činnosti, tělesnou, hudební a výtvarnou výchovu.
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 %

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.
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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. Tuto oblast rozvíjet i v rámci realizovaného projektu OP VVV,
využívat nově vytvořenou učebnu polytechnické učebny.
 Věnovat se žákům se specifickými poruchami učení, zajišťovat podpůrná opatření dle
rozpisů PPO a IVP, 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
 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.
 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.
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 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.

 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.
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 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 13. dubna 2019 v budově školy.

Kapacita
školy

Počet 1.tříd
k 1.9.2018

Počet
zapsaných
žáků

47

1

6+0

Z toho počet
žáků
nepatřících
do spádového
obvodu školy
0

Počet
přijatých
žáků

Počet 1.tříd
k 1.9.2019

6+0

1

a) mateřská škola
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhl dne 5. května 2019 v budově mateřské školy.

Kapacita
školy

Počet 1.tříd
k 1.9.2018

Počet
zapsaných
dětí

24+2

1

13

Z toho počet
dětí
nepatřících
do spádového
obvodu školy
3

Počet
přijatých dětí

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

2

0

Rozhodnutí o povolení IV
podle § 41 školského
zákona

0

0

Rozhodnutí o přijetí k ZV

5

0
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Rozhodnutí o odkladu
povinné školní docházky

1

0

Rozhodnutí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání

9

0

4

0

Rozhodnutí o nepřijetí
k předškolnímu vzdělávání

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

17/18
10
5
10
9
34

18/19
8
8
4
10
30

prospělo s
vyznamenáním
17/18 18/19
9
8
5
7
7
4
8
6
29
25

prospělo
17/18
0
1
4
5

18/19
1
4
4

b) Počet žáků se sníženou známkou z chování
stupeň chování
2017/2018
2

neprospělo
17/18
1
1

18/19
0

2018/2019

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
2017/2018

2018/2019

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 1žák pracoval podle Plánu podpůrných opatření, 2 žáci byli po domluvě se
zákonnými zástupci žáků vyšetřeni v PPP Opava, výsledky vyšetření škola obdržela a
v samotném závěru školního roku a podpůrná opatření navržena poradnou mají platnost od
nového školního

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.
VII.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogický zaměstnanců školy
účastníci ZŠ

účastníci MŠ

Počet kurzů

Školení pro vedoucí zaměstnance

2

1

3

EVVO

1

-

1

Školení zaměřené na dotační programy

1

-

1

Tvorba ŠVP

-

-

-

Další vzdělávání

4

6

9

Anglický jazyk

1

-

1

typ kurzu
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VIII.
Další zpřesnění údajů o akcích pořádaných školou
Akce pořádané v I. pololetí šk. roku 2018/2019
Slavnostní zahájení školního roku
V pondělí 3.září 2018 jsme ve spodní učebně naší malotřídní školy za účasti pana starosty
Josefa Víchy, rodičů a dalších hostů slavnostně zahájili školní rok 2018/2019. Akce byla
započata zpěvem české hymny, k dětem i ke všem účastníkům promluvil pan starosta a ředitel
školy. Vrcholem této slavnosti bylo uvítání 8 prvňáčků, které pozdravila i vedoucí učitelka
Mateřské školy Žimrovice paní Renáta Melecká.
Prvňáčci dostali od zřizovatele školy Města Hradec nad Moravicí v upomínku na první školní
den krásné dárky, školní potřeby pro všechny žáky školy financovala firma Smurfit Kappa
Žimrovice.
Otevření nových učeben školy
Ve čtvrtek 25. října jsme v odpoledních hodinách za přítomnosti široké veřejnosti slavnostně
otevřely nové prostory v bývalé hospodářské budově školy. Z nevzhledných garáží naše škola
díky dotačnímu titulu z MAS Opavsko a financím Města Hradec nad Moravicí získala novou
učebnu pro polytechnickou výuku a učebnu pro výuku přírodovědných předmětů, kterou dnes
nazýváme Badatelna – Liščí doupě. Celou akci realizovala Stavební společnost Ing. Pekárek.
Projekt na přestavbu budovy vypracovala projekční kancelář GHM, úspěšnou projektovou žádost
sestavila zaměstnankyně městského úřadu paní Ivana Hyklová.
Oslavy založení republiky
Se slavnostním otevřením nových učeben jsme v ten samý den spojili i oslavy k 100. výročí
založení republiky. Náš projekt jsme nazvali 100 let obce Žimrovice ve stoleté republice. Ve
spodní učebně školy jsme pro návštěvníky připravili výstavu dobových fotografií z naší obce,
která zachycovala bohatý kulturní, spolkový i sportovní život. Nechyběly ani fotografie a
kroniky naší školy a školky.
V horní učebně se předvedly děti pásmem, které zachycovalo důležité události obce od roku
1918 po současnost.
Všem přítomným během odpoledne hrála cimbálová muzika Vedrovci z Opavy, pro všechny
bylo připravené pohoštění.
Slavnost Slabikáře a pasování prvňáčků na čtenáře
V pátek 23. listopadu se všechny děti školy v doprovodu rodičů a prarodičů žáků 1. ročníku sešly
v 1.třídě, kde od 10. hodiny propukla Slavnost Slabikáře. Paní učitelka Šromová s prvňáčky
přichystala pro všechny přítomné krásné, poutavé a zároveň zábavné pásmo, při kterém
nejmladší žáci školy ukázali, co se za necelé 3 měsíce školy naučili. Od hlásek, slabik a slov se
dostali až ke čtení celých vět.
V závěru akce byly děti pasovány na čtenáře a obdrželi Slabikář.
Slavnost byla završena podáváním výborného dortu upečeného ve tvaru Slabikáře.

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice
Meleček 91, 747 42 Žimrovice, IČ: 70984549
tel.: 739302036
9. vánoční jarmark žimrovice
6. prosince od 14. hodiny vypukl v pořadí již 9. ročník Žimrovického jarmarku, na kterém se
podíleli kromě naší školy a školky i žimrovičtí hasiči, majitelé Areálu dobré pohody Marcela a
Karel Vavřínkovi se zaměstnanci, Klub seniorů Žimrovice, Klub rodičů ZŠ Žimrovice a další
drobní prodejci. Program jarmarku pokračoval až do 17.00 hodiny, kdy kočár za znělky trubačů
přivezl pana starostu Patrika Orlíka a hradeckého pana faráře Martina Kierase. Po proslovech
hostů, ke kterým se přidal i místostarosta města pan Petr Havrlant, byl slavnostně rozsvícen
vánoční strom. Školní děti zazpívaly několik koled, podpořily je i děti z naší mateřinky.
A ještě jednou přijel kočár. Tentokrát z něj vystoupil svatý Mikuláš s anděly.
Po dobu trvání jarmarku v obecním sále mohli příchozí zhlédnout výstavu 100 let obce
Žimrovice ve stoleté republice za hudebního doprovodu cimbálové muziky Vedrovci.
Mikulášská nadílka v naší školce a škole
7.prosince přišel do naší školy i školky Mikuláš se svou družinou. O hezkou akci se zasloužili
kluci a holky ze 4. ročníku naší školy.
Děti s velkým srdcem
Ve čtvrtek 20.12. byli kluci a holky naší školy pozváni do Dětského domova v Melči, kde
navštívili svého bývalého spolužáka a kamaráda. V krásném prostředí bývalého zámečku prošli
některými bytečky dětských skupin.
Na oplátku předali svému bývalému spolužáku krásné stavebnice, které zakoupili z prostředků
vydělaných během žimrovického jarmarku.
Ze stejných prostředků děti a zaměstnanci školy zakoupili dárkový koš pro seniorku z Krnova
(v rámci akce Ježíškova vnoučata).
Poslední den školy v kalendářním roce 2018
Už po devatenácté se děti a zaměstnanci školy vydali v poslední školní den kalendářního roku
do lesů na Horku, aby připravili mlsky pro zvířata. Této tradici říkáme Vánoční stromeček pro
zvířátka, ale klidně bychom ji mohli nazvat Uděláš něco pro jiné, potěšíš nejvíce sebe.
Po návratu do školy proběhla ve školní družině klasická vánoční besídka, během které většina
dětí vystoupila s krátkým programem. Závěr patřil předávání dárečků.
2.pololetí školního roku 2018/2019
Ples při svíčkách
V pátek dne 8.2.2019 proběhl v KD Domoradovice tradiční Ples při svíčkách, který pořádal
Klub rodičů ZŠ Žimrovice.
Ples byl slavnostně zahájen v 20:00 hod. Po úvodních tanečních sériích mohli návštěvníci
plesu shlédnout vystoupení stepařek z Opavy a mažoretek z Branky. K tanci a poslechu hrála
skupina UNICO. O půlnoci se tradičně losovala bohatá tombola, která čítala přes 350 cen, a na
kterou se plesoví hosté, dle jejich dravosti při prodeji lístků do tomboly, velmi těšili.
Projekt Abeceda peněz
Díky nabídce pana Pavla Grody se naši kluci a děvčata ze 3. a 4. ročníku zapojili do projektu
České spořitelny Abeceda peněz, který si klade za cíl zvýšit finanční gramotnost žáků I. stupně.
Ve čtvrtek 7.3.2019 děti vyrazily do ČS v Opavě, kde nahlédly do života banky tak, jak se
běžným návštěvníkům zpravidla nepodaří. Průvodci dětí byla ing. Žaloudková a ing.Groda, oba
zaměstnanci banky.
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Kromě toho kluci a holky dostali užitečné rady a tipy, jak mají řídit a spravovat firmu, jak
podnikat.
Návštěva SZM v Opavě
Prvňáčci a druháci navštívili ve středu 6.března 2019 nejstarší muzeum v republice, kterým je
opavské Slezské zemské muzeum. Prohlídku muzea vzali pěkně od podlahy. Obdivovali
vycpaný exponát slona indického, seznámili se s výrobou smyčcových nástrojů i s hrdiny Knihy
džunglí. O patro výše pak prošli expozicí Opavského Slezska.
Závěr návštěvy muzea patřil edukačnímu programu o medvědech.
Připomněli jsme si oběť Jana Zajíce a navštívili ateliér v Dubové
V pondělí 25.2. jsme s dětmi ze 3. a 4. ročníku vyjeli do města Vítkov, kde na místním
hřbitově jsme zapálili svíčku u hrobu Jana Zajíce, který přesně před padesáti lety si vzal život,
aby zatřásl s národem i naším svědomím. Dnes se nám těžko hodnotí tato oběť, ale její velikost
je stejná i po těch letech.
Na zpáteční cestě jsme byli v Dubové přijati v sochařském ateliéru panem Tomášem Skalíkem,
který nás seznámil s prací na restaurování kamenných objektů.
ZŠ Žimrovice získala ocenění na poli environmentální výchovy
7. března 2019 naše škola získala ocenění Škola udržitelného rozvoje I. stupně, které na půdě
MŠMT v Praze předávala oceněným školám předsedkyně Klubu ekologické výchovy doc.
Milada Švecová. Protože jsme v tento den realizovali s dětmi jiný projekt, ocenění jsme nemohli
osobně převzít.
Toto nejvyšší ocenění nás zavazuje nadále vzdělávat děti v otázkách ochrany životního
prostředí.
Návštěva naší školy kolegy ze Zlínského kraje
MAS Vizovicko a Slušovicko ve dnech 25. a 26.3. 2019 v rámci implementačních aktivit
projektu MAP II. „Naše škola – naše radost“ navštívila s řediteli, pedagogy a zástupci
zřizovatelů několik škol na Opavsku, které si vybrala jako zdroj inspirace.
Naše malotřídní škola byla jednou z těchto škol, kterou kolegové ze Zlínského kraje navštívili.
Byli jsme potěšení, že jsme se mohli pochlubit nejen prostředím školy, školní zahradou a novou
polytechnickou učebnou, ale též projekty, které ve škole realizujeme.
Úspěšné vystoupení ve finálovém kole Opavského skřivánka
V pátek 22. března 2019 nás v pěvecké soutěži Opavský skřivánek reprezentoval žák 3. ročníku
Michal Groda. Z tohoto kola Michal postoupil do finálového kola soutěže, které se uskutečnilo v
pátek 12. dubna formou veřejného koncertu v Loutkovém divadle v Opavě. Za doprovodu
cimbálové muziky si Michal vyzpíval pěkné 3. místo.
Den Země aneb Ukliďme si kolem sebe
Děti z naší školy i školy se připojily v rámci Dne Země k úklidu svého okolí. Podtitul naší
sběrové akce byl Ukliďme si kolem sebe. 24. dubna 2019 jsme prošli obec Žimrovice a blízké
okolí a několik pytlů odpadků nás utvrdilo, že má smysl pořádat tuto akci.
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Jarní prodejní jarmark završil projekt našich dětí
13. května 2019 od 14. hodiny děvčata a chlapci 3. a 4. ročníku započali prodejní jarmark před
pobočkou České spořitelny, kterým završili své snažení v rámci projektu banky Abeceda peněz.
Tomu však předcházelo mnoho drobné práce. Během předchozích dvou měsíců si děti založily
svou firmu Lanýži. Se svou firmou si děti naplánovaly, co budou vyrábět, zvolily si strategii
prodeje, marketingu a promýšlely další kroky fungování svého podniku. Z banky děti dostaly
částku 3.000 Kč na nákup materiálů pro výrobu.
Při výrobě pomáhali i spolužáci z 1. a 2. ročníku a rodiče žáků
I přes nepříznivé počasí se dětem podařilo prodat většinu výrobků a jejich čistý zisk činil
10 400 Kč.
Prostředky děti využijí na realizaci školního výletu, část prostředků věnují na adopci černého
čápa v Záchranné stanici v Bartošovicích. Tím největším přínosem celé akce však není peněžní
zisk, ale nové poznatky z oblasti finanční gramotnosti i zkušenosti získané ze vzájemné
spolupráce a respektu.
Otvírání studánek
Tak je to u nás každý rok v máji.
Děti studánkám prameny jak srdce zemi otvírají,
aby i na horách
byla hojnost úrody.
Slovy básníka Miloslava Bureše naše školní děti společně se studánkou Rubínkou, kterou
představovala Barunka Chromá z 2. třídy, slavnostně otevřely 16. května 2019 naši studánku pod
školou. Krásnou dětskou slavnost přišli podpořit rodiče dětí a další obyvatelé naší vesnice.
Jak přibývá zpráv o nedostatku vody, o to více jsou naléhavá slova básníkova:“Studánko,
Rubínko, buď vždycky čistá a pro zdraví jistá.“
Ukázka výcviku policejních psů
21. května 2019 na školní zahradě proběhla ukázka práce policejních psovodů a jejich psích
partnerů pod vedením příslušníka Policie ČR pana Hertela. Společně s dalšími dvěma kolegy pan
Hertel předvedl zásah psů na pachatele, základní výcvik psů i stopování podle pachové stopy.
Děti měly v závěru akce celou řadu dotazů.
Zahradní slavnost
V sobotu 8. června proběhl již 12. ročník Zahradní slavnosti naší školy. Od 14. hodiny mohli
návštěvníci naslouchat při jídle a pití cimbálové muzice Vedrovci z Opavy, bavit se v dílničkách,
které byly přichystány v rámci řemeslného jarmarku. Kromě kováře, košíkářky a výroby
keramiky na hrnčířském kruhu na účastníky čekaly aktivity u žimrovických seniorek, které
přichystaly pro návštěvníky plstění vlny. Kroužek Miš Maš přichystal další ruční práce včetně
vtipného fotokoutku. Před 16. hodinou vystoupily naše děti s pásmem Cirkus, který podle reakcí
publika
pobavil.
Rozloučení s předškoláky
Na zahradě Mateřské školy Žimrovice proběhlo 26. června v odpoledních hodinách tradiční
rozloučení s předškoláky za účasti rodičů a prarodičů. Děti začátek akce otevřely krátkým
vystoupením pod vedením paních učitelek. S předškoláky se rozloučila vedoucí učitelka Renáta
Melecká a ředitel školy.
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Program této akce ale zdaleka nekončil. Děti si mohly na zahradě projít řadou her nebo si užít
skákací hrad, který financoval Klub rodičů ZŠ Žimrovice. O drobné občerstvení se postaraly
maminky našich školáků.
Poslední zvonění
V pátek 28. června jsme za účasti pana starosty Patrika Orlíka a rodičů našich školáků
slavnostně ukončili školní rok 2018/2019. Před budovou školy prošli kluci a děvčata ze 4.
ročníku květinovou bránou při tzv. posledním zvonění, v amfiteátru školy jsme vyhlásili vítěze
soutěže Čtenář roku. Ve všech ročnících se našly děti, které splnily předepsaný počet knih a
zasloužily si poukaz na nákup knihy. I v letošním roce jsme dekorovali několik dětí titulem Rytíř
roku za kamarádství, ochotu a vlídnost. Titul si odnesli Barunka Chromá, Tomáš Feilhauer (oba
z 2. ročníku) a Adriana Machelová (4. ročník).
V závěru našeho setkání jsme se rozloučili s dětmi, které v příštím školním roce přecházejí na
jiné školy.
Část IX.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekci
V březnu 2019 proběhla ve škole i školce kontrolní činnost ze strany ČŠI, která neshledala
v žádné z obou organizací porušení školského zákona ani jiných právních norem. Níže jsou ze
zprávy vyňaty Závěry, celá zpráva je k dispozici na webových stránkách školy a v ředitelně
školy. Školní inspekce velmi kladně hodnotila úroveň vzdělávání v základní i mateřské škole.

Závěry
Vývoj školy
- Byly vytvořeny velmi dobré podmínky pro uplatňování prvků badatelské výuky, realizaci
žákovských experimentů a polytechnickou výuku
- Výuka anglického jazyka byla zavedena od druhého ročníku.
- Další vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřilo na inovativní metody práce
s žáky a jejich postupné zavádění do výuky v základní škole.
- V základní i mateřské škole proběhly změny ve složení pedagogického sboru, v mateřské
škole byla stanovena nová vedoucí učitelka.
- Posílila se spolupráce základní školy s mateřskou školou v oblasti společných aktivit
i využívání prostor (polytechnická a keramická dílna).
- V mateřské škole byla v roce 2016 provedena rekonstrukce jedné třídy včetně vybavení
didaktickými pomůckami a nábytkem.
- Zkvalitnilo se vybavení v oblasti informačních a komunikačních technologií.
Silné stránky
- Pravidelné zařazování badatelských metod a žákovských experimentů do výuky, včetně
vhodného zázemí a odpovídajícího vybavení.
- Přátelská atmosféra v hodinách, partnerský přístup vyučujících k žákům a promyšlená
výuka vzbuzující zájem žáků o vzdělávání.
- Pestrý výběr a střídání činností pozitivně ovlivňuje aktivitu žáků v hodinách i jejich
motivaci k učení.
- Zaměření školy na environmentální oblast a zapojení do souvisejících projektů.
- Prevence rizikového chování založená na systematické práci se žáky a jejich vedení
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k žádoucím postojům.
- Příznivé klima v mateřské škole pro formování prosociálního chování dětí a empatický
přístup všech zaměstnanců k dětem.
- Pravidelná spolupráce a společné aktivity základní a mateřské školy usnadňují dětem
bezproblémový přechod do základního vzdělávání.
Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení
- Občasné změny v tříčlenném pedagogickém sboru základní školy znamenají vždy
narušení zavedené spolupráce, kterému je třeba následně přizpůsobit aktuální chod
organizace, a komplikují plánování dlouhodobých koncepčních záměrů.
- Příležitostí ke zlepšení je pravidelnější poskytování zpětné vazby v závěrech vyučovacích
hodin a využívání prvků sebehodnocení případně vzájemného hodnocení žáků.
- Příklon k frontálnímu organizování vzdělávacích a souvisejících činností v mateřské
škole nepodporuje větší rozvoj samostatnosti dětí a omezuje dostatečné respektování
jejich individuálního tempa.
- Propojení diagnostických záznamů s aplikací do praxe je nastaveno spíše k věku dětí, než
pro uplatnění cílené individualizace při rozvoji jejich dovedností.
Doporučení pro zlepšení činnosti školy
- Pokračovat v aktivitách zaměřených na vytvoření dlouhodobě stabilizovaného
pedagogického sboru.
- V časové struktuře vyučovacích hodin vymezit dostatečný prostor pro věcné závěrečné
shrnutí a sebehodnocení žáků.
- Hledat ve spolupráci se zřizovatelem řešení ke zkvalitnění podmínek v budově mateřské
školy zejména v oblasti větší možnosti volného pohybu dětí mezi prostorami
pro vzdělávání a ostatním zázemím, který by přispěl k rozvoji jejich samostatnosti.
- V předškolním vzdělávání propracovat širší propojení diagnostických záznamů
s praktickou aplikací do vzdělávací praxe.
- Při organizaci vzdělávání v mateřské škole snižovat počet aktivit vyžadujících frontální
formu práce s dětmi.
Část X.
Základní údaje o hospodaření školy
Údaje o hospodaření školy jsou zahrnuty v Příloze č.1 Výroční zprávy.
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.

30

3

1

30

3

1
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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
--Badatelé
--Podpora výuky plavání
---

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 rodiče
paní Marie Grodová a za pedagogy ZŠ Žimrovice paní Jarmila Menšíková. Školská rada
schválila ve stanoveném termínu Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017-2018 a
připomínkovala návrh rozpočtu pro rok 2019. Celkem se v uvedeném období sešla ŠR ke dvěma
schůzím.
Spolupráce školy s dalšími subjekty
Velmi úzká spolupráce probíhala s Klubem rodičů ZŠ Žimrovice. V měsíci září bylo nově
zvoleno vedení sdružení, předsedou výboru byl zvolen Marek Štec. Sdružení podporovalo, jak je
již dlouhodobou tradicí, po celý školní rok mnohé aktivity školy, na začátku 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.
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,
slavnostní otevření polytechnické učebny a badatelny v měsíci říjnu, vedení města navštěvovalo
kulturní akce školy.
V Žimrovicích dne 15.8.2019
………………………………….
David Šrom, ředitel školy

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

Příloha č.1

Výroční zpráva o
hospodaření

za rok 2018
1. Výdaje státního rozpočtu za rok 2018

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

Účelový
znak

33353

33070
33070

Ukazatel

Poskytnuto
k 31. 12. 2018

Neinvestiční dotace celkem

3 892 495,00

Skutečně
použito
k 31. 12.
2018
3 892 495,00

3 874 815,00

3 874 815,00

2 800 940,00
8 000,00
1 065 875,00

2 800 940,00
8 000,00
1 065 875,00

9 100,00

9 100,00

8 580,00

8 580,00

v tom:
Přímé náklady na vzdělávání (NIV
celkem)
z toho:
a) platy zaměstnanců
b) OON zaměstnanců
c) ostatní (pojistné + FKSP+
ONIV)
Podpora výuky plavání v základních
školách v roce 2018 - II. etapa
Podpora výuky plavání v základních
školách v roce 2018 - III. etapa

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

2. Celkové náklady ZŠ a MŠ Zimrovice
Pol.

Popis

Rozpočet
upravený

Čerpání

50 000

44 060,00

5021

OON

5031

Sociální pojištění

0,00

0,00

5131

Potraviny

0,00

0,00

5132

Ochranné pomůcky

3 000,00

1 429,00

5133

Léky a zdravotnický materiál

1 000,00

210,00

5135

Učebnice a bezplatně poskytované šk.
potřeby

3 000,00

4 106,00

5136

Učební pomůcky

10 000,00

49 866,58

5137

Drobný hmotný majetek

73 000,00

52 175,21

5139

Nákup materiálu j.n.

70 000,00

144 214,41

5151

Voda

15 000,00

19 188,00

5135

Plyn

195 000,00

220 950,62

5154

Elektrická energie

50 000,00

42 408,00

5156

Pohonné hmoty a maziva

0,00

0,00

5161

Služby pošt

1 000,00

831,00

5162

Služby telekomunikací

8 800,00

8 429,10

5163

Poplatky za internet

5 000,00

5 698,00

5164

Nájemné

15 000,00

21 066,00

5166

Poradenské a právní služby

0,00

9 318,90

5167

Služby školení a vzdělávání

2 000,00

2 690,00

5168

Služby zpracování dat

96 000,00

101 045,00

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice
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5169

Nákup služeb

112 200,00

143 859,85

5171

Opravy a udržování

151 000,00

103 359,00

5172

Programové vybavení

0,00

7 283,00

5173

Cestovné

2 000,00

276,00

5175

Pohoštění

1 000,00

1 915,00

7551

Odpisy

128 000,00

156 323,00

Výnosy celkem

992 000,00

1 140 701,67

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

3. Vyúčtování hospodaření za rok 2018 celkem
Výnosy
Dotace od zřizovatele na provoz
Dotace od zřizovatele na odpisy
Úplata školní družina
Ostatní výnosy
Dotace z kraje 33353
Dotace z kraje 33070
Úplata MŠ
Odpisy - z dotace Řemeslo má zlaté dno
Výnosy z úroků
Poskytování služeb - čaj
Použití finančních darů
Dotace – EU
Použití fondu rezerv
Výnosy celkem

Kč

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

Kč
1 140 701,67
3 874 815,00
17 680,00
10 800,00
333 700,00
90 000,00
5 467 696,67

Výnosy celkem
Náklady celkem
Hospodářský výsledek

914 000,00
167 123,00
14 700,00
797,00
3 874 815,00
17 680,00
62 920,00
10 800,00
369,57
1 450,00
90 000,00
333 700,00
0,00
5 488 354,57

5 488 354,57
5 467 696,67
20 657,90

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

4. Stav Fondu kulturních a sociálních potřeb k 31.12.2018
Převod stavu z roku 2017

32 287,82

Odvod FKSP 2% z mezd za rok 2018

56 018,80

Příspěvek na obědy zaměstnanců

-12 690,00

Příspěvek na rekreaci

-19 690,00

Ostatní

-3 600,00

Sport

-2 700,00

Celkem fond FKSP k 31.12.2018

49 626,62

V Žimrovicích dne 15.8.2019

………………………………..
David Šrom, ředitel ZŠ Žimrovice

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 2018
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 5.2.2019
…………………………………………..
David Šrom, ředitel školy

