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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 
 
Název školy  Základní škola a Mateřská škola Žimrovice 
 
Sídlo     Žimrovice, Meleček 91, PSČ 747 42 
IČO    70984549 
RED IZO   600142647 
 
Součásti školy  Mateřská škola   IZO: 181033640 

kapacita 34 dětí 
 

Základní škola   IZO: 102420939 
kapacita 47 žáků 
 

Školní družina   IZO: 120004046 
kapacita 37 žáků 
 

Školní jídelna – výdejna  IZO: 120004054 
kapacita 81 stravovaných 

 
Ředitel školy   Mgr. Jan Volf 
 
Telefon   770 160 354 
E-mail    skola@zszimrovice.cz 
Web     www.zszimrovice.cz 
 
ID datové schránky  aggmmpv 
 
Zřizovatel    Město Hradec nad Moravicí 

Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí 
 
Školská rada   Emil Hennig   za zřizovatele 

Marie Kučerová  za zákonné zástupce žáků 
Alexandra Kořízková  za pedagogické pracovníky 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
- 2 - 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
 
Základní škola a Mateřská škola Žimrovice je příspěvková organizace, zřizovatelem je město 
Hradec nad Moravicí. Svou činnost vykonává ve dvou budovách. V sídle organizace na ulici 
Meleček 91 je umístěna základní škola, která je organizována jako škola málotřídní. Do základní 
školy docházejí žáci 1. až 5. ročníku. 
 
V každé třídě se vzdělávají společně žáci dvou různých ročníků. Nižší počet žáků ve třídách 
umožňuje pedagogům více se dětem věnovat a uplatňovat individuální přístup ve výuce. 
 
K 1. září 2020 bylo do základní školy zapsáno 29 žáků 2. až 5. ročníku. 
 
I. třídu navštěvovali žáci 2. a 3. ročníku (15 žáků). 
II. třídu navštěvovali žáci 4. a 5. ročníku (14 žáků). 
 
Při škole je zřízena školní družina, do které docházelo 29 dětí (1 oddělení). Odloučené 
pracoviště mateřské školy sídlí v budově s adresou Žimrovice č. p. 36. Součástí základní školy 
i mateřské školy je školní jídelna – výdejna. 
 
Výuka probíhá podle Školního vzdělávací programu pro základní vzdělávání „Škola pro všechny 
děti – škola v lese“. Od druhého ročníku je navíc zařazena výuka anglického jazyka. Od čtvrtého 
ročníku probíhá výuka samostatného předmětu Informatika. Výuka tělesné výchovy se 
uskutečňuje v prostorách školní zahrady, hřiště, v tělocvičně blízkého Areálu dobré pohody 
nebo v opavské plavecké škole. 
 
Učebny jsou vybaveny řadou učebních pomůcek, počítači, interaktivními tabulemi, k dispozici 
jsou tablety. Speciální učebna Badatelna je vybavena mikroskopy a dalšími pomůckami 
k provádění pokusů a zkoumání prostředí kolem nás. Ke škole patří také dílna s pracovními 
ponky, hrnčířským kruhem a keramickou vypalovací pecí. 
 
Nedílnou součástí školy je rozlehlá a členitá zahrada: Přístav odpočinku, her i poznání. 
Vybudované prvky přírodní zahrady pomáhají pedagogům naplňovat cíle environmentálního 
vzdělávání. Venkovní výuku přírodovědných i jiných předmětů realizujeme v průběhu celého 
roku. Kamenný amfiteátr či zahradní chlebová pec vybízejí k vzájemnému setkávání dětí, 
pedagogů i rodičů. 
 
 
Plnění hlavních úkolů ve školním roce 2021/2022 
 
1. Aktualizace a revize školního vzdělávacího programu pro ZV: osnovy pro 5. ročník ZŠ, 

osnovy předmětu Informatika 
2. Realizace projektu OP VVV „Učení je zábava“ (Šablony III) 
3. Dokončení realizace projektu rekonstrukce školní zahrady 
4. Oprava příjezdové cesty a plochy pro parkování v areálu ZŠ (nový asfaltový povrch) 
5. Výměna dveří ve školní jídelně a kuchyni ZŠ 
6. Rekonstrukce hřiště ZŠ – zpracování projektové dokumentace 
7. Oprava – výměna pískoviště MŠ 
8. Spolupráce s Klubem rodičů ZŠ Žimrovice a dalšími partnery 
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PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 
 
 
Škola poskytuje základní vzdělání v souladu s přílohou k nařízení vlády č. 689/2004 Sb., 
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném 
znění: 
 
79-01-C/01 Základní škola (školní vzdělávací program): 1. – 5. ročník ZŠ 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola pro všechny děti – škola v lese“ 
 
 
 

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 
 
Přehled zaměstnanců organizace 
 

Pracovníci školy Počet fyzických osob 
Přepočtený evidenční 

počet 

Pedagogičtí zaměstnanci ZŠ 4 2,8 

Správní zaměstnanci ZŠ 1 0,7 

Pedagogičtí zaměstnanci MŠ 2 3,5 

Správní zaměstnanci MŠ 2 0,9 

Pedagogičtí zaměstnanci ŠD 1 0,6 

Správní zaměstnanci ŠJ 2 0,8 

Celkem 12 9,3 

 
 
Ředitel školy:  Mgr. Jan Volf 
Třídní učitel I. třídy: Mgr. Alexandra Kořízková 
Třídní učitel II. třídy: Mgr. Jan Volf 
 
Výchovný poradce: Mgr. Alexandra Kořízková 
Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kořízková 
Koordinátor ŠVP Mgr. Jan Volf 
Koordinátor ICT: Mgr. Jan Volf 
Koordinátor EVVO: Mgr. Olga Pavelková 
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ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉ PŘIJETÍ 

DO ŠKOLY 
 
 
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 
 

Počet 1. tříd 1 

Počet zapisovaných žáků  6 

Přestup z jiné školy 0 

Rozhodnutí o odkladu školní docházky 1 

Počet žáků přijatých do 1. ročníku 5 

 
 
 

NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 
 
 
Výuka je v souladu s obecnými cíli a zásadami vzdělávání, je nastavena vhodnost a přiměřenost 
stanovených cílů výuky s ohledem na složení tříd. Vyučující respektují individuální vzdělávací 
potřeby žáků, stanovují konkrétní cíle ve výuce a je zajištěna návaznost probíraného učiva na 
předcházející témata. Do výuky jsou zařazovány prvky činnostního učení, badatelské aktivity 
a projektové dny. 
 
V uplynulém školním roce jsme se zaměřili na doučování žáků ohrožených školním 
neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve škole během pandemie 
covid-19. Škola se zapojila do projektu Doučování žáků škol v rámci Národního plánu obnovy. 
 
Zaměření na environmentální výchovu a venkovní výuku 
 
Škola je zapojena do programů Ekoškola a Les ve škole. 
 
V rámci projektu revitalizace zahrady s názvem „Přístav odpočinku, her i poznání“ byly 
vybudovány nové prvky přírodní zahrady, které přispívají k naplňování cílů stanovených ve 
školním vzdělávacím programu a umožňují realizaci venkovní výuky. 
 
Rozsáhlá školní zahrada byla během celého roku využívána k prožitkovému a tvořivému 
vyučování nejen přírodovědných předmětů. Současně žáci s pedagogy vycházeli do 
bezprostředního okolí školy, kde měli možnost trávit čas v přírodě a učit se a poznávat tak 
zákonitosti přírody všemi smysly. 
 
V rámci projektových dnů byla připomenuta a zdůrazněna důležitost péče o vodní zdroje 
a životní prostředí. Den vody a Den Země rovněž upozornily na nutnost šetření a ochrany všech 
přírodních zdrojů. Byla promítnuta výchovná videa a následně žáci vyplňovali pracovní listy 
zapojili se do úklidu areálu školy a jejího blízkého okolí, konkrétně vyčistili část toku potoka 
Meleček. 
 
V rámci ozdravného pobytu v Jeseníkách žáci poznávali složení zdejší přírody: horniny, nerosty, 
rostliny, živočichy. 
 
Ve škole stále pokračuje třídění odpadu, údržba a péče o školní zahradu, efektivní zpracování 
bioodpadu, přikrmování ptáků a lesní zvěře. 



  
- 5 - 

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 

Přehled tříd ZŠ 

 

Třída Třídní učitel 

I. (2. a 3. ročník) Mgr. Alexandra Kořízková 

II. (4. a 5. ročník) Mgr. Jan Volf 

 
 
Prospěch žáků ZŠ 
 

Ročník Počet 
žáků 

Prospěli 
s vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

2. 10 10 0 0 

3. 5 5 0 0 

4. 5 3 2 0 

5. 9 7 2 0 

Celkem 29 25 4 0 

 
 
Počet žáků se sníženou známkou z chování 
 

Stupeň chování Počet žáků Procento 
z celkového počtu žáků 

2. 0 0 

3. 0 0 

 
 
Celkový počet neomluvených hodin 
 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

0 0 0 

 
 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Žáci se SVP 1 

z toho žáci s IVP 0 
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PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, 

RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PODPORY ŽÁKŮ SE 

SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, NADANÝCH, 

MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH A S NÁROKEM NA POSKYTOVÁNÍ 

JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY 
 
 
Hlavním tématem prevence RPCH bylo duševní zdraví žáků i kolektivu školy. Po dlouhé době 
s omezeními způsobenými Covid 19 si to sama situace žádala. 
 
Velkým plusem naší školy je rozlehlá zahrada, kde děti trávily velkou část dne. Snažili jsme se 
školní zahradu využívat opravdu v co největší míře. Ať už šlo o herní činnosti, učení ve venkovní 
učebně, sázení a následné sklízení zeleniny či pořádání akcí společných pro děti i rodiče. 
 
V nižších ročnících jsme se zaměřili na témata osobního bezpečí, vztahy mezi spolužáky, 
chování v krizových situacích. Dále na získávání hygienických návyků a ochranu zdraví. 
Většinou se jednalo o vytváření modelových situací a následný rozbor daných situací ve třídě. 
 
Ve vyšších ročnících se jednalo především o využívání volného času dětí, téma osobního 
bezpečí, bezpečné používání internetu, sociálních sítí a jejich nebezpečí. 
 
Společným tématem byla životospráva. Té jsme se věnovali nejen v přímé výuce, ale také 
v Badatelském klubu. Děti se také mohly podívat do školní jídelny, kde nám zaměstnanci 
připravili opravdu zajímavé dopoledne. Pěstování zeleniny a následné vyrábění výrobku z ní 
také prospělo k povědomí o zdravé stravě. Zdravá strava a zdravý životní styl vůbec nadále 
zůstane v našem okruhu zájmu i pro příští školní rok. 
 
Během školního roku se objevilo několik případů nedorozumění mezi mladšími a staršími žáky. 
Situace se vždy podařila vyřešit úzkou spoluprací se žáky i třídou. Tato forma řešení situací se 
nám v takto málo početné škole osvědčila. 
 
Zařadili jsme také třídnické hodiny, na kterých se téměř vždy řešilo klima třídy, vztahy mezi 
spolužáky, vzájemná komunikace. Vztahům ve třídě to velmi prospělo. 
 
Podařilo se nám uspořádat velké množství akcí pro děti i jejich rodiče, např. Dýňová slavnost 
spojená s uspáváním skřítků, Vánoční jarmark, vystoupení ke Dni matek, Den dopravní 
výchovy, atletická olympiáda, řada exkurzí, návštěvy u řemeslníků, Ozdravný pobyt v Malé 
Morávce a v neposlední řadě rozloučení se školním rokem na naší zahradě. 
  
Letos jsme již mohli spolupracovat s organizacemi, zaměřujícími se na prevenci RPCH. 
 
 

Název akce Vzdělávací organizace Ročník 

Prevence kyberšikany MAS Opavsko  4., 5. 

Dopravní výchova Policie ČR 4., 5. 

Osobní bezpečí Policie ČR 2., 3. 

Nebezpečí šikany Poradna pro primární prevenci Ostrava 2., 3., 4., 5. 
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Ve školním roce 2021/2022 navštěvoval naši školu jeden žák se speciálními vzdělávacími 
potřebami.  Tomuto žákovi byl vypracováván plán podpůrné péče. Jedná se o žáka s 3. stupněm 
podpůrných opaření, ovšem bez doporučené pedagogické intervence. 
 
Dalším dvěma žákyním byla poskytována pedagogická intervence z důvodu jejich vysoké 
absence ve vyučování. Absence byla způsobena nemocností žákyň. 
 
V průběhu školního roku nebyl žádný další žák doporučen k posouzení do školského 
poradenského zařízení. 
 
Během školního roku nenavštěvoval ZŠ žádný žák nadaný, mimořádně nadaný ani žák 
s nárokem na poskytování jazykové přípravy. 
 
 
 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

A ODBORNÝ ROZVOJ NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 
 

Název kurzu (rozsah) 
Počet zúčastněných 

pedagogů 

Metodika výuky angličtiny pro žáky mladšího školního věku (12 h) 1 

Rizika virtuální komunikace (7 h) 1 

Badatelsky orientované vyučování (1 h) 1 

Přírodovědný seminář pro učitele (6 h) 1 
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AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 
 
Projekt „Učení je zábava“ 
 
Dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III 
ve výši 248 927,- Kč 
 
Realizace projektu byla zahájena 1. září 2021. 
Ukončení projektu je naplánováno na 30. června 2023. 
 
Aktivity projektu: 

• kluby pro žáky: Badatelský klub, Klub zábavné logiky a deskových her 

• projektové dny ve výuce 

• projektové dny mimo školu 

• sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 
 
Projekt rekonstrukce školní zahrady 
 
V rámci realizace projektu rekonstrukce školní zahrady nazvaném „Přístav odpočinku, her 
i poznání“ byly na stávajícím pozemku vybudovány prvky přírodní zahrady, které mají pomáhat 
pedagogům v naplňování cílů stanovených Školním vzdělávacím programem, a především 
zvýšit potenciál školy při realizaci venkovní výuky. Realizace projektu umožňuje zařazovat 
prvky badatelské výuky přímo v blízkém okolí školy. 
 
Nové prvky projektu mají posílit badatelskou činnost v rámci přírodovědných předmětů, 
zároveň chceme, aby zahrada sloužila pro výuku i v dalších předmětech. Vyvýšené záhony 
a fóliovník mají posílit využití pozemku jako „jedlé zahrady“. 
 
Na zahradě se nově objevil např. hmatový chodník, pítko pro ptáky a další živočichy, bahniště, 
zvířecí doskočiště, vrbový tunel a iglú, skalka, bylinková spirála, květnatá louka, ježkovník, 
čmelín, krmítko pro veverky, hnízdo pro vlaštovky, přístřešek na nářadí. 
 
Celý plán revitalizace školní zahrady byl vypracován pod odborným dohledem zahradního 
architekta, prvky tak nejsou v zahradě umístěny nahodile, ale jsou promyšleny tak, aby se 
vzájemně ovlivňovaly a doplňovaly. 
 
Projekt byl realizován v období let 2021–2022 s podporou Státního fondu životního prostředí 
ČR. Náklady projektu byly vyčísleny na 439 650,- Kč. 
 
Výstava klenotů 
 
30. září žáci navštívili výstavu „Říšské koruny Karla IV.“ v Hradci nad Moravicí. 
 
Návštěva planetária 
 
Ve čtvrtek 7. října jsme se vypravili do Planetária v Ostravě. Hlavní program proběhl v sále 
planetária a skládal se z moderovaného výstupu a sférického filmu. Pro mladší žáky 
a předškoláky byl připraven program Se zvířátky o vesmíru. Starší žáci zhlédli film Bouřlivá 
planeta. Následovala návštěva Galerie Mira a prohlídka Experimentária. 
 
Dýňová slavnost 
 
Závěrem podzimního měsíce října jsme se s Klubem rodičů rozhodli toto krásné roční období 
oslavit i v naší škole. Děti ze základní školy upekly dýňový perník, dýňový štrůdl a vyrobily 
dýňovou pomazánku. Také vytvořily školní pohlednice a závěsné domečky. Své výrobky děti 
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později prodávaly ve stánku. Výtěžek byl poukázán na charitativní účely. O příjemci děti ve 
škole hlasovaly. Rodiče, děti a přátelé školy se sešli odpoledne na školní zahradě. V badatelně 
probíhalo dlabání dýní. Maminky napekly z dýní spoustu dobrot, ke kterým byla podávána káva 
a teplý mošt, na své si přišli i milovníci grilování. Přes pole se uskutečnil lampionový průvod se 
strašidelnou stezkou, který pokračoval k mateřské škole, kde děti uložily do dřevěného 
vlastnoručně vyrobeného domečku skřítky k zimnímu spánku za zpěvu ukolébavky. Nechyběla 
ani stezka odvahy připravená zvlášť pro mladší děti na zahradě školy a starší děti v lese. 
 
Prevence kyberšikany 
 
V naší škole proběhla v pátek 26. listopadu 2021 aktivita s názvem Peer program zaměřený 
na problematiku kyberšikany. Aktivita byla realizována v rámci projektu MAP Opavsko II, jehož 
realizátorem byla Místní akční skupina Opavsko z.s. 
 
Zahrada v zimě 
 
V naší školní zahradě se stále něco dělo. Projekt zaměřený na rekonstrukci zahrady nazvaný 
„Přístav odpočinku, her i poznání“ se v průběhu prosince a ledna posunul o kousek dále. Naši 
žáci se aktivně zapojili do spolupráce při tvoření zahrady spolu se zahradníky.  
 
Vánoční jarmark 
 
Tradiční adventní akce se uskutečnila 27. listopadu 2021 v centru obce. Na programu bylo 
rozsvícení vánočního stromu, prodej výrobků žáků, hudební a pěvecké vystoupení žáků ZŠ. 
Kromě školy se na akci podíleli: ADP Žimrovice, SDH Žimrovice, Klub rodičů ZŠ Žimrovice. 
 
Mikuláš 
 
V pátek 3. prosince nás navštívila vzácná návštěva! Přišel Mikuláš s andělem a samozřejmě 
nesměli chybět čerti. Setkání se uskutečnilo společně i s dětmi z mateřské školy na školní 
zahradě. Jakmile děti s rodiči zazpívali koledy a přednesli básničky došlo k obdarování dětí 
sladkým balíčkem od Mikuláše. 
 
ZŠ Větřkovice 
 
Ve čtvrtek 9. prosince se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili vánoční hodiny angličtiny na Základní 
škole ve Větřkovicích. Paní ředitelka Grodová pro žáky připravila spoustu didaktických her 
zaměřených na procvičování slovní zásoby, čtení, poslechu i postřehu a orientace. Žáci si 
mohli vyrobit i papírové vánoční přáníčko nebo slepit krychli s vánočními a zimními motivy. 
Závěrem jsme si společně zahráli variantu hry „já mám, kdo má“ pro anglické číslovky.  
 
Abeceda peněz 
 
V lednu se opět naši žáci zúčastnili programu Abeceda peněz od České spořitelny. U mladších 
dětí proběhla výuka finanční gramotnosti hravou formou v tělocvičně ADP, žáci si odnesli nejen 
pokladničku, ale především cenné vědomosti, jak správně řešit problémy s výdaji a příjmy. 
U starších žáků proběhl program interaktivní formou ve třídě. 
 
Beseda s Policií ČR 
 
V rámci prevence rizikových projevů chování jsme ve spolupráci s Policií ČR uspořádali v naší 
škole dvě besedy, které vedla paní Bc. Pavla Welnová. V nižších ročnících byla beseda 
zaměřena na osobní bezpečí, kdy se děti dozvěděly praktické rady, jak se chovat v různých 
krizových situacích. Žáci vyššího ročníku si osvěžili své znalosti z okruhu dopravní výchovy. 
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Maškarní karneval 
 
Na počátku února se v naší škole uskutečnil maškarní karneval. Dopolední i odpolední výuka 
probíhala v maskách. Ta byla tematicky orientována, děti procvičovaly učivo pomocí 
pracovních listů s maškarní tematikou, vyráběly různé škrabošky a doplňky ke svým maskám. 
Program pokračoval ve školní družině, kterou paní vychovatelka krásně vyzdobila. Pro děti byly 
nachystány různorodé hry, soutěže, tanečky, některé tradiční a jiné zase naprosto neznámé. 
 
Plavecký kurz 
 
V zimních měsících jsme jezdili autobusem společně i s našimi předškoláky z MŠ Žimrovice 
na plavecký výcvik do Městských lázní v Opavě. Doprava pro žáky byla financována z daru 
společnosti Smurfit Kappa Czech s.r.o. Závěrem plaveckého kurzu získaly všechny děti diplom 
jako ocenění svého pokroku. 
 
Beseda se spisovatelkou 
 
Koncem února jsme se vydali do knihovny v Hradci nad Moravicí na besedu s paní 
spisovatelkou Ester Starou. Po besedě jsme se vydali na cestu zpět do školy pěšky. Zastavili 
jsme se také u památníku obětem pochodu smrti, kde se rozvířila debata o současné situaci 
v Evropě. 
 
Předškoláci v základní škole 
 
První březnový týden nás v základní škole navštívili předškoláci nejen z MŠ Žimrovice, ale 
poprvé také děti z MŠ Hradec nad Moravicí. Pro děti z hradecké MŠ byla návštěva na celé 
dopoledne, dokonce šlo pro některé o vůbec první cestování linkovým autobusem. Návštěva 
směřovala po skupinách k mladším žákům, kde si děti vyzkoušely práci s interaktivní tabulí 
a procvičily práci se slovy. Žáci dětem předvedli hru na boomwhackery a zahráli pohádku 
O třech neposlušných kůzlátkách. Se staršími žáky, si děti zazpívaly za doprovodu kytary. Ve 
školní družině se děti naučily jednoduchý taneček, zacvičily si aerobic a pohrály si s hračkami. 
 
17. března pak proběhla akce „Zápis nanečisto“ – příprava nejstarších dětí MŠ na zápis do 
1. ročníku základní školy. 
 
Velikonoce v minizoo 
 
12. dubna jsme se vydali do SVČ v Opavě. Čekal na nás velmi krásný program plný tance, 
lidové hudby a velikonočních tradic. Po zhlédnutí programu se děti seznámily se zvířecími 
obyvateli Minizoo. V budově SVČ se děti naučily zdobit kraslice a také plést pomlázky. 
 
ZOO Ostrava 
 
19. dubna jsme se vydali spolu s předškoláky na návštěvu Zoologické zahrady a botanického 
parku v Ostravě, kde proběhla projektová výuka mimo školu v rámci projektu Učení je zábava. 
 
Den čarodějnic 
 
V pátek 29. dubna proběhl na školní zahradě „Den čarodějnic“. Zahráli jsme si několik pěkných 
soutěží a zazpívali písně. Zábavné odpoledne bylo zakončeno táborákem. 
 
Loutkové divadlo 
 
V pondělí 2.5. jsme zahájili nový týden krásným představením. Přijelo k nám loutkové divadlo 
Kašpárkův svět s pohádkou O princezně Rozmařilce. Po skončení představení si děti mohly 
prohlédnout a obdivovat loutky zblízka. 
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Den matek v ZŠ 
 
V úterý 10.5. vládla ve škole slavnostní atmosféra. Děti netrpělivě očekávaly odpolední příchod 
maminek, babiček a sourozenců. Na odpolední vystoupení si děti připravily básně, písně, hru 
na nástroje, country tance, dramatizaci pověsti o praotci Čechovi a také pohádku v angličtině 
s překladem. 
 
Den dětí 
 
1. června, který připadá na oslavu Dne dětí jsme zrealizovali formou aktivního pěšího výletu. 
Cesta nám ubíhala svižně. První zastávka byla u hradeckého „stonehenge“, po které 
následoval výšlap strmou lesní cestou k zámku. Po krátkém odpočinku, při kterém jsme si 
zopakovali znaky uměleckých slohů a prohlédli kašnu Doubravku, jsme se vydali do centra 
Hradce, kde jsme v Hradečance doplnili zásoby pití a laskomin. Následovala zastávka u vody 
s dětským hřištěm, krátce nato jsme se dostali do cíle našeho výletu a tím byla točená zmrzlina, 
kterou dětem zafinancoval Klub rodičů. Děti si pochutnaly na vanilkové, čokoládové 
a sušenkové, některé se osvěžily i ledovou tříští. 
 
Ozdravný pobyt 
 
Náš pětidenní ozdravný pobyt probíhal od 13.6. do 17.6. na Malé Morávce v hotelu Neptun, 
který poskytoval bezvadné zázemí pro naše děti. Nechyběla malá tělocvična a společenská 
místnost, okolí chaty jsme využívali k herním aktivitám. Na děti čekal opravdu nabitý program 
plný turistiky, výletů na Praděd a do Karlovy Studánky. Zakomponovali jsme i náročnou 
turistickou trasu údolím Bílé Opavy. V průběhu celého pobytu probíhala soutěž skupin, ve které 
šlo nejvíce o vzájemnou spolupráci všech dětí. V závěru pobytu nechyběl maškarní karneval 
a také večerní stezka odvahy, která se setkala s velkým ohlasem. 
 
Dopravní výchova 
 
Na úterý 21. června jsme připravili projektový den se zaměřením na dopravní výchovu, 
konkrétně na cyklisty. Dopravní výchovu jsme započali shlédnutím výukových videí ve třídách, 
následoval krátký test a praktická jízda zručnosti na kolech v rámci školní zahrady. 
Nezapomenuli jsme ani na zdravovědu a tréning přecházení přes silnici či projíždění aut se 
semafory. 
 
Ve školní kuchyni 
 
Ve čtvrtek 23. června jsme se vydali pěšky ze Žimrovic do Mateřské školy v Hradci nad 
Moravicí. V 11 hodin jsme měli připravený oběd ve třídě medvědů. Vedoucí školní jídelny paní 
Jana Křížová nás provedla voňavou kuchyní, kde se připravoval moučník, shlédli jsme rovněž 
místo pro uskladnění termosů na převážení jídla a nevynechali jsme ani sklady. Někteří z nás 
mohli pomoci s vybalováním mouky a brambor, jiní pomáhali v kanceláři. 
 
Pracovní prázdniny v ZŠ 
 
Jelikož se k nám do budovy školy stěhovala třída předškolních dětí MŠ, bylo potřeba vše 
připravit právě o prázdninách. V červenci a srpnu proto rodiče i děti obětovali svůj volný čas 
a věnovali ho přípravám jak třídy pro své nové kamarády, tak údržbě naší krásné nové zahrady. 
Stěhování nábytku, knih, ale také péče o zahradu a záhony probíhaly většinou v úmorných 
vedrech. Jsme velmi rádi, že se nám daří spolupráce s dětmi i jejich rodiči, což je na málotřídní 
vesnické škole opravdu důležité. 
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VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 

ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

 
 
Ve školním roce nebyla provedena inspekční činnost ČŠI. 
 

 

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2021 

 
 
Zřizovatel (Kč) 
 

Ukazatel Rozpočet Skutečnost 

Spotřeba materiálu (501) 190 000  184 897,84  

Spotřeba energií (502) 260 000  235 397,80  

Opravy a udržování (511) 130 000  109 165,27  

Cestovné (512) 2 000  335,00  

Náklady na reprezentaci (513) 1 000  0,00  

Ostatní služby (518) 432 000  300 825,62  

Mzdové náklady (521) 0  0,00  

Sociální pojištění (524) 0  0,00  

Jiné sociální pojištění (525)  0 0,00  

Zákonné sociální náklady (527) 23 000  7 750,00  

Ostatní nákupy (549) 80 600  0,00  

Odpisy majetku (551) 268 200  509 413,00  

Náklady z DDHM, DDNM (558) 95 000  137 704,95  

Náklady celkem 1 481 800,00  1 489 388,48  

     

Ukazatel Rozpočet Skutečnost 

Výnosy z prodeje služeb – stravné (602)   0,00  

Výnosy z pronájmu – VHČ (603)   0,00  

Jiné výnosy z vlastních výkonů – úplata (609) 80 000  69 060,00  

Použití fondů (648)   0,00  

Ostatní výnosy z činnosti: (649)   0,00  

Úroky (662) 600  140,04  

Příspěvek zřizovatel – Transfer (672)   0,00  

Příspěvek zřizovatel – ODPISY (672) 268 200  509 413,00  

Příspěvek zřizovatel – PROVOZ (672) 1 133 000  1 133 000,00  

Výnosy celkem 1 481 800  1 711 613,04  

Hospodářský výsledek  222 224,56  
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Státní rozpočet (Kč) 
 

Ukazatel Rozpočet Skutečnost 

Neinvestiční dotace celkem 5 730 568,00 5 730 568,00 

v tom:     

Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 5 730 568,00 5 730 568,00 

     z toho:     

         a) platy zaměstnanců 4 118 605,00 4 118 605,00 

         b) OON zaměstnanců 13 584,00 13 584,00 

         c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 1 598 379,00 1 598 379,00 

 
 
 

 
 

ZÁVĚR 

 
 
Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou a schválena školskou radou dne 
14. 10. 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Jan Volf 
ředitel školy 


