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1. Základní údaje o škole 

 

Název školy:  Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk,    

   příspěvková organizace 

Adresa:  Maletín 94, 789 01 Zábřeh 

Zřizovatel:  Obec Maletín, Maletín 21 

Součásti školy: Základní škola  Maletín 94  tel. 733 184 888 

   Mateřská škola Maletín 226 tel. 733 184 889 

   Školní družina  Maletín 94 tel. 734 321 835 

   Školní jídelna  Maletín 226 tel. 583 448 112 

Právní forma:  Příspěvková organizace 

IČO:   750 290 65 

REDIZO/IZO:  600 148 131/102 668 612 

Bankovní spojení: 27-8939870267/0100 

Email:   zsamsmaletin@centrum.cz 

Web školy:  www.zsamsmaletin.cz 

Ředitelka školy: Mgr. Helena Pospěchová 

 

Charakteristika školy:   

Budova školy a školní družiny je umístěna v klidné části obce, na č.p. Maletín   94, mimo 

hlavní silnici v blízkosti víceúčelového areálu a sportovního hřiště v obci Maletín. Základní 

škola je využívána zejména místními dětmi, ale i dojíždějícími z obce Křižanov. Mateřská 

škola a školní jídelna jsou umístěny u silnice v centru obce na č. p. Maletín 226.  Mateřská 

škola je využívána dětmi z Maletína, Krchleb, Řepové a Křižanova. 

Základní škola je dvoutřídní málotřídní škola rodinného typu a koncepcí vzdělávacího 

procesu navazuje na mateřskou školu. 

 

 

mailto:zsamsmaletin@centrum.cz
http://www.zsamsmaletin.cz/
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Školská rada pracuje v šestičlenném složení -  

Andrea Hrubá , Mgr. Veronika Galambošová(předsedkyně-zástupce pedagogů),  Ing. Eva 

Baslerová, Phdr., Iva Michalčáková (zástupce zákonných zástupců žáků),  Aloisie Nagyváthy, 

Jana Zatloukalová, (zástupce zřizovatele),  

 

1. Obor vzdělávání, vzdělávací program 

Základní škola je školou málotřídní se všemi ročníky 1. stupně.  Hlavním účelem zřízení školy 

je poskytování vzdělávání a výchovy a snaha o propojení života školy se životem v obci. Dle 

klasifikace kmenových oborů vzdělání  a rámcového vzdělávacího programu 79-01-C Základní 

škola.   

Od 1.9.2019 pracujeme  v 1. až 5. ročníku podle školního vzdělávacího programu „Škola pro 

život“. 

Dle dlouhodobých cílů strategického plánu rozvoje školy jsou podmínky pro vzdělávání dětí 

neustále zlepšovány. Budujeme stabilní pedagogický tým, snažíme se je udržet a zajistit jejich 

spokojenost a motivovat je k velkému pracovnímu nasazení a zainteresovanosti do života 

školy.  

Jeden z bodů strategie školy-  propojování života školy s komunitním životem v obci byl  i 

v uplynulém školním roce značně narušen pandemiíí covid 19. Dle nařízení vlády nemohly 

být uspořádány akce s účastí veřejnosti. 

 

 Počty žáků ZŠ ve školním roce 2020/2021, rozdělení podle tříd: 

Ve šk. roce 2020/2021 navštěvovalo ZŠ 21 žáků. Rozložení ročníků pro jednotlivé třídy ve šk. 

roce 2020/2021 bylo následující: 

I.třída (1. a 2. ročník), II. třída (3., 4., a 5. ročník). V rámci II. třídy se třemi ročníky se výuka 

některých předmětů uskutečňovala odděleně ve dvou učebnách. 

 ročník Počet žáků Z toho chlapci Z toho dívky Žáci integrovaní Pozn. 

I.třída 1.  5 3 2 0  

 2. 4 3 1 0  

Celkem I.třída 9 6 3 0  

II.třída 3. 6 2 4 2 1AP 

 4. 2 1 1 2 2PI 

 5 5 3 2 0  

Celkem II.třída 13 6 7 2  

Ve škole celkem 22 12 10 4  
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AP-asistent pedagoga 

PI-pedagogická intervence 

IVP-individuální vzdělávací plán 

Z důvodu koronavirové epidemie a mimořádné situace proběhl zápis do 1. ročníku pro školní 

rok 2021/2022 bez osobní přítomnosti dětí a bylo zapsáno 5 žáků 1. ročníku. Jednomu žákovi 

byl udělen odklad na žádost zákonných zástupců. 

Na základě nabídky Masarykovy univerzity Brno v období pandemie probíhalo  online 

doučování  znevýhodněných dětí studenty pedagogické fakulty. 

 

Počty žáků MŠ ve školním roce 2020/2021 

Děti v MŠ Maletín byly vzdělávány podle školního vzdělávacího programu „Jaro, léto, 

podzim, zima, s kamarády je nám prima“. Počet dětí v MŠ 25 celkem, 13 chlapců a 12 dívek 

ve věku 2-6 let. 

 

 

2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Pedagogičtí a provozní zaměstnanci školy ve školním roce 2020/2021 

 

Ředitelka školy Mgr. Helena Pospěchová, třídní učitelka I. třídy 

Učitelka ZŠ Mgr. Veronika Galambošová, třídní učitelka II. třídy 

Učitel ZŠ Milan Kukula 

Vychovatelé ŠD Milan Kukula, Mgr. Petra Bartošová 

Školní asistentka Vivien Růžičková 

Asistentka pedagoga ZŠ Vivien Růžičková 

Vedoucí učitelka MŠ Jana Menšíková, DiS. 

Učitelky MŠ Eliška Dymáčková, Ing. Eva Baslerová, Phd. 

Školnice Marie Němcová 

Kuchařka Monika Staňková 

VŠJ, provoz, admin.prac. Andrea Hrubá 
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3. Údaje o výsledcích vzdělávání 

Vzdělávání se uskutečňovalo podle ŠVP „Učení pro život“. Všichni žáci byli v 1. i v 2. pololetí 

klasifikováni známkami. Během školního roku 2020/2021 proběhly 4 klasifikační porady, na 

kterých byly provedeny rozbory výsledků žáků v jednotlivých předmětech, rozbor absence a 

hodnocení chování žáků.  

Mimořádná opatření MŠMT v souvislosti s šířením nákazy covid 19  ve šk. roce 2020/2021: 

Od 5. 10. 2020 byl vyhlášen nouzový stav, byly zakázány vnitřní akce nad 10 osob a venkovní 

akce nad 20 lidí, což nám znemožnilo uspořádat plánované akce za účasti rodičů a veřejnosti. 

Dle nařízení Krajské hygienické stanice Olomouc od 5.10. 2020 nemohl být součástí 

vzdělávání zpěv. 

Od 14.10.  byl omezen provoz základních škol tak, že byla zakázána osobní přítomnost žáků 

na základním vzdělávání v základní škola a byla spuštěna online distanční výuka přes 

platformu MS Teams.  Dle novely školského zákona byla již distanční výuka pro žáky povinná. 

Mateřské školy zůstaly v provozu. 

Od 18.11. byla umožněna prezenční výuka žáků 1.  a 2. ročníku ZŠ. Žáci 3., 4. a 5. ročníku 

pokračují v distanční výuce. Od 30.11. umožněna prezenční výuka i 3., 4. a 5. ročníku. 

Tradiční předvánoční a adventní akce s účastí veřejnosti neproběhly. Výuka v roce 2020 byla 

ukončena v úterý 22.12.2020 

Od 4.1.2021 prezenční výuka pouze pro 1. a 2. ročník, ostatní  ročníky distanční výuka. 

Od 1.3. 2021 vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci byla dle krizového opatření 

vlády uzavřena MŠ i žáci 1. a 2. ročníku přešli na distanční výuku. Učitelky MŠ začaly 

zajišťovat online distanční výuku pro předškoláky. 

Od 12.4. se podařilo vrátit do školních lavic všechny žáky naší málotřídní školy prezenčně. Do 

MŠ se mohly vrátit pouze předškoláci. Bylo zahájeno povinné  AG testování žáků i 

zaměstnanců 2x týdně výtěry z nosohltanu.  Testovalo se až do 30.6. a žádný žák nebyl 

otestován s pozitivním výsledkem testu. 

Od 27.2. byla spuštěna možnost registrace pedagogů i nepedagogů na očkování proti 

onemocnění COVID-19. O očkování projevila zájem přibližně polovina zaměstnanců ZŠ a MŠ 

Maletín. Této nabídky využila přibližně polovina zaměstnanců školy. 

Od 10.5. byly otevřeny MŠ pro všechny děti bez povinnosti testování. 

Na konci školního roku prospělo všech 22 žáků. 

 



7 
 

Studijní výsledky žáků 1.-5. ročníku ve školním roce 2020/2021 

 

Žáci 1.-5.ročníku dosáhli v 1. a 2. pololetí školního roku v jednotlivých ročnících níže 

uvedených studijních výsledků. Jedná se vždy o průměr celého ročníku. 

 

 1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  5.ročník  
Pololetí 1. 2. 1.  2. 1.  2. 1. 2. 1. 2. 

Průměrný 
prospěch 

1,0 1,09 1,18 1,15 1,22 1,25 1,38 1,26 1,5 1,55 

S vyznamenáním 
prospělo(počet žáků) 

5 5 4 4 4 4 2 3 4 4 

Prospělo 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 

Jiná výchovná 
opatření 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pochvaly 4 4 3 3 4 1 2 2 4 4 

Zameškané omluvené 
hodiny průměr 

22 9 9,3 12,5 13,6 50 113 8 28 49 

Zameškané hodiny 
neomluvené 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zameškané hodiny 
omluvené celkem v  
ročníku 

110 45 37 50 82 200 226 31 139 195 

 Proběhly 2 třídní schůzky s rodiči, uskutečnily se 4 klasifikační porady. 

 

S druhým a třetím stupněm podpůrných opatření byly ve šk. roce 2020/2021 ve škole 

vzděláváni celkem 4 žáci. Všem byla poskytována pedagogická intervence v rozsahu 1-2 

hodiny týdně. Jednomu žákovi byla poskytována personální podpora v podobě asistenta 

pedagoga.  Zaměstnanci školy ke všem žákům přistupují s respektem a zohledňují jejich 

intelektové a sociální zázemí. Škola nabízí žákům  se speciálními vzdělávacími potřebami 

soustavnou individuální péči v každém vyučovacím předmětu.   Využíváme názorných 

pomůcek, drobných předmětů k manipulativním činnostem a přehledů učiva. 

Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Šumperku a v Mohelnici, dále se 

Speciálně-pedagogickým centrem v Mohelnici. 

 

Zapojení do mezinárodních programů, školní akce 

 Ve školním roce 2020/2021  pokračovala  škola zapojením do mezinárodního projektu 

Ekoškola.  Snaha o plnění kompetencí environmentální výchovy probíhala ve všech 

předmětech. Zúčastnili jsme se veřejných projektů a soutěží, organizovali jsme vlastní školní 

projekty a soutěže, vedli žáky ke třídění odpadů, k úspoře neobnovitelných zdrojů a 

k zodpovědnosti za vzhled a úpravu okolí školy.  
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 V září jsme se žáky navštívili muzeum v Šumperku, expozici s názvem Herna plná 

přírody a proběhla výuka dopravní výchovy  na dopravním hřišti v Mohelnici. 10.9. nás 

navštívila paní Bobina, která dětem MŠ i žákům ZŠ předvedla prvky muzikoterapie. Žáci si 

vyzkoušeli netradiční hudební nástroje a měli možnost relaxovat na žíněnkách. 

V říjnu k nám zavítala lektorka Zdravé 5 – žáci si připomněli, které potraviny patří na vrchol 

potravinové pyramidy, ochutnávali ovoce a zeleninu, plnili zajímavé úkoly soutěžili v týmech. 

Ve školní jídelně jsou připravovaná zdravá jídla, žáci jsou vedeni ke slušnému stolování. 

V prosinci vyvrcholila soutěž s environmentální tematikou, tvorba komiksů dětí s hlavní 

výhrou tablet. Projekt byl financován za podpory Olomouckého kraje.  

Po návratu do škol, po lockdownu z důvodu epiemie Covid 19, proběhly některé akce 

s přísným dodržováním hygienických pravidel. Proběhlo autorské čtení knížky Kouzelná 

zahrada od Lenky Kertisové, preventivní program Dobronauti – prevence šikany ve škole a 

podpora přátelských vztahů ve třídě, preventivní program dentální hygieny Veselé zoubky, 

kde žáci obdrželi pěkné balíčky od společnosti DM Drogerie. 

Pro starší žáky byla velmi poučná beseda s paní Alžbětou Dostálovou z Loštic, která přežila 

koncentrační tábor Osvětim. Online přednáška od Tonda obal připomněla žákům důležitost 

správného a důsledného třídění odpadů. Školu jsme také na chvíli proměnili v 3D kino, 

objednali jsme si promítání s názvem Podmořský svět, kdy žáci použili 3D brýle. 

V květnu děvčata nasbírala pampelišky a připravili jsme si dobrý pampeliškový med. Již od 

začátku tohoto školního roku pečujeme o záhony před školou. Na podzim jsme zasadili cibule 

tulipánů, jejichž záplava květů nám s příchodem jara udělala velkou radost. Děti ochotně 

plejí, zalévají, mulčují a rádi zvelebují prostřední své školy. Také ptačí budky a hmyzí hotel  

zhotovené v loňském školním roce jsou stále plné života. 

V červnu jsme společně navštívili ZOO Olomouc a probíhaly přírodovědné  vycházky a 

turistika ke Dvěma Jánům. 

 

Mateřská škola 

Mateřská škola je jednotřídní školou rodinného typu, kapacita  MŠ je 30 dětí. 

Vedoucí učitelka:  Jana Menšíková, DiS. 

Učitelky: Eliška Dymáčková, Ing. Eva Baslerová, Ph.D.  

Asistentka pedagoga: Ing. Eva Baslerová, Ph.D. 
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Školní rok zahájila na místě vedoucí učitelky Jana Menšíková, DiS., druhá učitelka Eliška 
Dymáčková a na pozici asistenta učitele Eva Baslerová. Dne 15.11.2020 Eliška Dymáčková 
ukončila pracovní poměr. Na pozici učitelky nastoupila Eva Baslerová.  Pozice  asistentky 
pedagoga  již nebyla obsazena.   
 
Mateřská škola měla v tomto školním roce opět jedno smíšené oddělení. Na začátku roku 
bylo zapsáno celkem 24 dětí. Během školního roku 3 děti ukončily docházku a 4 děti se 
zapsaly, takže počet stoupl na 25 dětí (z toho 10 chlapců a 15 dívek).  Počet předškoláků 9 
(z toho 4 chlapci a 5 dívek).  
 
Vzdělávací program  
Pracovali jsme nadále s naším vlastním vzdělávacím programem s názvem „Jaro, léto, 
podzim, zima, s kamarády je nám prima“,  který byl vytvořen  v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Nabídkou různých, pestrých činností se 
pak naplňovaly očekávané výstupy ze všech pěti vzdělávacích oblastí z RVP –biologické, 
psychologické, interpersonální, sociál-ně-kulturní a environmentální. 
 
Spolupráce mezi učitelkami i ostatními zaměstnanci byla po většinu školního roku 
bezproblémová. Rozhodně došlo k udržení kvality přímé výchovné práce ve smyslu 
rozdělení kompetencí, úrovně komunikace a výchovně vzdělávacího procesu. 
Činnosti p. učitelek byly rozpracovány do týdenních časových jednotek při zachování 
tematických okruhů daných RVP( ŠVP).  
 
Při výchovné práci učitelek bylo vhodně využíváno dětských knih a časopisů, pracovních listů, 
hraček, didaktických pomůcek, her, hudebních nástrojů, tělocvičného nářadí apod. 
Velká pozornost byla věnována výtvarným a pracovním činnostem, které rovněž přispívali 
k výzdobě prostorů MŠ. 
 
Celoročně jsme opět sledovali rozvoj řeči u dětí a podporovali jsme jej v různých formách 
během celého dne a celé docházky. Počet dětí, které mají problémy s řečí, stále vzrůstá. 
Snažíme se proto této oblasti věnovat dostatek času. 
 
Během tohoto školního roku měli děti možnost navštěvovat dva zájmové kroužky: 

- Angličtina pro nejmenší pod vedením paní Evy Baslerové 
- Flétnička pod vedením paní  učitelky Jany Menšíkové   

 
Lyžařský výcvik a plavecký výcvik  musel být kvůli koronavirové pandemii zrušen.  
 
Aktivity naší školy: 
Září  

- Zahájení školního roku 
- Třídní schůzka s rodiči 
- Muzikoterapie s Bobinou 
- Dopravní hřiště Severáček, Zábřeh  

Říjen 
- Projektové dny – rodilý mluvčí  Navot Laufer (AJ) 
- Čarování s ovocem - tvoření z ovoce, vlastnoruční výroba zdravé svačinky  
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- Zdravá 5 – preventivní program pro rozšíření povědomí o zdraví 
- Den stromů – vycházka do lesa (prožitkové učení)   

Listopad 
- Výroba adventního kalendáře z odpadového materiálu  -  kolektivní práce dětí 
- Tvoření z vizovického těsta 
- Výroba adventního věnce – kolektivní práce dětí  

Prosinec 
- Společné zdobení vánočního stromečku a výroba ozdob 
- Vánoční besídka s nadílkou  

Leden 
- Zimní sporty  
- „Pohádková zahrada“ – hrátky na sněhu 

Únor 
- Masopustní radovánky  
- „Co se děje se sněhem a ledem“ – experimentování dětí 

Duben 
- „Den Země“ 

Květen 
- Zapojení do výtvarné soutěže „Ruku v ruce ke správné hygieně rukou“ 

Červen 
- Oslava Mezinárodního dne dětí s tradičním hledáním pokladu 
- Fotografování dětí  
- Pasování předškoláků spojené s vyhodnocením celoročního projektu pro předškolní 

děti České obce sokolské „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ 
- Školní výlet do ZOO Olomouc  

 
 
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situace vláda ČR dne 26.2.2021 přijala opatření  
č. 200, ve kterém zakázala osobní přítomnost dětí v mateřských školách. Dne 1.3.2021 byla 
MŠ uzavřena a následně začala probíhat distanční výuka dětí s povinným předškolním 
vzděláváním.  
Distanční vzdělávání probíhalo jak formou on-line výuky, tak formou off-line aktivit. V 
případě realizace skupinových hovorů byly děti rozděleny do 2 menších skupin na holky a 
chlapce, ve kterých mělo každé dítě prostor pro vlastní komunikaci a které umožňovaly lépe 
udržet pozornost. Skupinu dívek vedla paní učitelka Jana Menšíková a skupinu chlapců vedla 
paní učitelka Eva Baslerová. Vzdělávání dětí a plánování činností probíhalo nadále dle ŠVP 
pro PV s názvem „Jaro, léto, podzim, zima, s kamarády je nám prima“. Oběma skupinám byly 
zadávány stejné úkoly a aktivity. 
Od 12.4.2021 byla opět MŠ otevřena bohužel jen pro prezenční výuku dětí s povinným 
předškolním vzděláváním a dětí pedagogů, hasičů, policistů či zdravotníků (celkem 11 dětí). 
Podmínkou návratu k prezenční výuce bylo povinné testování dětí na Covid19 před 
příchodem do MŠ. Od 10.5.2021 se otevřeli mateřské školy pro všechny děti bez povinnosti 
testování dětí.  
Z provozních a technických důvodů(rekonstrukce toalet MŠ) byla školka uzavřena celý 
červenec i srpen. 
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Vzdělávání učitelek MŠ 
Semináře, kterých se učitelky v tomto školním roce zúčastnily: 

- Základy čtenářské pregramotnosti v MŠ 
- ADHD – webinář MAP Mohelnice  
- Dokumentace a legislativa: aktualizace školního vzdělávacího programu  

Kromě seminářů nacházely poznatky i v odborné literatuře. 
 
Spolupráce s rodiči 
Byla velmi dobrá. Rodiče měli zájem o dění ve školce. Pravidelně byli informováni  o  
činnostech  s dětmi,  o  připravovaných  akcích.  Kdykoliv po dohodě s učitelkou mohli zavítat 
do školky, mít jakoukoliv připomínku nebo dotaz týkající se jejich dítěte, práce učitelek atd. 
Aktivně se rodiče zapojili i do sběru kaštanů, který pravidelně na podzim vyhlašujeme. 
Výborná spolupráce byla i při distanční výuce, bez jejich aktivního přístupu by tato výuka 
nebyla možná.  
 
Přijetí nových dětí 
Při zápisu do MŠ na nový školní rok 2021/2022 bylo zapsáno celkem 13 dětí.  Do ZŠ odchází 
celkem 8 dětí, 1 chlapec má odklad školní docházky. Prozatímní počet dětí na nový školní rok 
je 30. 
 
Internetové stránky školy 
Máme společně se ZŠ své internetové stránky, na kterých aktuálně informujeme veřejnost o 
našich aktivitách, součástí je i fotogalerie-www.zsamsmaletin.cz 
 

 

 

Školní družina 

Školní družina je součástí ZŠ a MŠ Maletín, školní družinu mohou navštěvovat žáci od 1. až do 

5. ročníku dle rozhodnutí rodičů na základě zápisního lístku, který je určen na období 

jednoho školního roku. ŠD má 1 oddělení o celkovém počtu 22 žáků.  

Provozní doba je nově od 6.00 hod-7.45, 11.45-16.00 hod.  

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Současná 

covidová situace nám bohužel neumožnila zahájit činnost v zájmových kroužcích, probíhala 

distanční výuka, prezenční výuka se rozběhla 12.4.2021. 

              

Činnost ve ŠD: 

 Rozdělená je do několika částí :  odpočinková, aktivní, zájmová a příprava na vyučování.  

 

Náplň navazuje na vzdělávací program základního vzdělávání, je rozdělena do 5 tematických 

okruhů: 
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 - místo, kde žijeme – v měsíci květnu jsme se zaměřili na svátek matek, kdy žáci vyráběli 

drobné dárky pro maminky, zábavnou formou jsme si povídali se žáky o životě našich předků 

v obci, v červnu navštívíme Zoo Olomouc a baziliku na Svatém kopečku u Olomouce. 

 - lidé kolem nás- v měsíci květnu jsme si se žáky připomněli naše 2 státní svátky—1. Máj-

svátek práce a 8.5. Den osvobození - ukončení bojů ve 2.světové válce, v červnu jsme 

vyplňovali a zorganizovali různé kvízy, rébusy a doplňovačky ke dni dětí, povídali jsme si o 

tom, jak v bezpečné zemi žijeme. 

-lidé a čas-v měsíci květnu jsme si se žáky povídali o složité době života v covidové době, 

besedovali jsme o historii a časovém toku dějin, v měsíci červnu pozorujeme změny v naší 

obci-její rozvoj-stavba chodníku, zabýváme se měřením času, orientace v čase. 

- rozmanitost přírody- v měsíci květnu jsme se žáky sledovali život v našich ptačích budkách, 

pozorovali jsme stromy, keře, květiny, v měsíci červnu pozorujeme při vycházkách život na 

polích, loukách v okolí školy, půjdeme opékat buřty ke Dvěma Jánům. 

- člověk a jeho zdraví- v měsíci květnu jsme se zaměřili se žáky na zvyšování naší fyzické 

kondice na multifunkčním hřišti a upevňování zdraví, dbali jsme na zvýšenou osobní hygienu, 

pravidelně se testujeme, v červnu jsme uspořádali sportovní den v netradičních disciplínách, 

popovídáme si o nástrahách a nebezpečných situacích, které mohou nastat o letních 

prázdninách. 

 

Vzdělávání probíhalo podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění 

pozdějších předpisů.  

Ve školní družině se snažíme rozvíjet všechny složky osobnosti dítěte, poznávací procesy, 

dovednosti a vědomosti důležité pro další život ve společnosti. V průběhu šk. roku byly 

zařazovány aktivity, které rozvíjely osobnost dítěte a podněcovaly jej k samostatnosti, 

aktivitě a tvořivosti, k zodpovědnosti za svoje zdraví, k ohleduplnosti v chování k ostatním 

lidem. Velký důraz byl kladen na dodržování pořádku nejen ve vlastních věcech žáků, ale i 

v prostorách školní družiny a celé budovy. Žáci byli vedeni k dodržování  a upevňování 

hygienických návyků. Pravidelně byly zařazovány sportovní aktivity v prostranství 

víceúčelového areálu a sportovního hřiště školy. 

 

5. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Soustřeďujeme se na soustavnou kontrolu a vyhodnocování situací týkající se vhodného a 

nevhodného chování žáků.  Jen tak je možné zajistit v procesu výchovy a vzdělávání všem 

účastníkům příjemné a pohodové pracovní a učební prostředí.  

Základní škola má vypracovaný Minimální preventivní program. V rámci tohoto programu 

organizuje škola v průběhu školního roku několik akcí  v rámci vyučování, nebo v odpoledním 

hodinách ve spolupráci s rodiči a veřejností. Náš MPP je založen na zdravém životním stylu, 
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na ochraně vlastního zdraví a zdraví svých kamarádů a ostatních. Ve 3.-5. ročníku se 

zaměřujeme na povědomí dětí o možném nebezpeční virtuálního světa. V tomto školním 

roce byl pro žáky uspořádán preventivní program Dobronauti, který cílí na vztahy v kolektivu. 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Pedagogičtí  i nepedagogičtí pracovníci školy se v průběhu školního roku  2020/2021 

zúčastňovali školení v rámci dalšího vzdělávání, které bylo hrazeno z prostředků MŠMT 

(ONIV), nebo z projektu Šablony II v ZŠ a MŠ Maletín z prostředků EU. Většina vzdělávacích 

aktivit se z prezenčních školení přesunula do online prostoru, do podoby webinářů. 

 

Iniciály  
pedagoga 

datum Název školení, počet hodin 

H.P. 21.8. Velký přehled legislativy a dokumentace ve školním  roce 
2020/2021,4 hod. 

P.B. 9.9. Domácí úkoly –Ano či ne? , 4 hodiny 

V.G. 9.9. Domácí úkoly –Ano či ne? , 4 hodiny 

M.K. 9.9. Domácí úkoly –Ano či ne? , 4 hodiny 

P.B. 23.9. Možnosti vzájemné spolupráce, 3 hodiny 

V.G. 23.9. Možnosti vzájemné spolupráce, 3 hodiny 

J.M. 8.10. Matematická gramotnost v praktických činnostech v MŠ, 8 
hodin 

H.P. 9.11. Líný učitel – Jak učit dobře a efektivně , 4 hodiny 

H.P. 19.11. Líný učitel  - Kompas moderního učitele, 4 hodiny 

H.P. 25.11. Deprese a úzkosti u dětí a mladistvých, 2 hodiny 

V.G. 9.12. Když se v matematice nedaří aneb jak podpořit žáky nejen s 
dyskalkulií, 8 hodin 

J.M. 9.12. ADHD a poruchy chování u dětí – jak s dětmi pracovat, 2 
hodiny 

H.P. 23.2. Praktické tipy na distanční výuku cizích jazyků 

P.B. 23.2. Úvod do Hejného metody v matematice na 1. stupni  ZŠ, 8 
hodin 

H.P. 6.4. Zákon o ochraně veřejného zdraví a změny organizace 
provozu ve školách , 2 hodiny 

H.P. 8.4. Dokumentace a legislativa: aktualizace školního vzdělávacího 
programu, 2 hodiny 

J.M. 8.4. Dokumentace a legislativa: aktualizace školního vzdělávacího 
programu, 2 hodiny  

V.G. 8.4. Dokumentace a legislativa: aktualizace školního vzdělávacího 
programu, 2 hodiny í 
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P.B. 11.5. Přechodové rituály – od dětství po dospělost, 3 hodiny 

H.P. 20.5. Dokumentace a legislativa:  Práva a  povinnosti ředitele školy, 
práva a povinnosti zákonného zástupce, 2 hodiny  

P.B. 1.10.2020 – 
31.5. 2021 

Začínající učitel v adaptačním období, 36 hodin 

P.B. 9.8. – 12.8.  Činnostní učení ve výuce matematiky v 1. a 2. ročníku, 24 
hodin 

   

   

   

 

 

7. Aktivity školy ve výuce a  na veřejnosti s komunitním 

zapojením spoluobčanů 
Z důvodu pandemické situace a uzavření škol nebyly pořádány aktivity se zapojením 

veřejnosti. 

 

8. Údaje o výsledcích provedených kontrol 
 

Z důvodu pandemické situace ve šk. roce 2020/2021 nebyla provedena veřejnoprávní 

kontrola zřizovatelem.  

 

 

9. Údaje o hospodaření školy za rok 2020 

 

 

účelový 

znak 

Ukazatel Poskytnuto 

k 31.12.2020      

 Dotace MŠMT poskytnuté prostřednictvím Olomouckého kraje  

  Neinvestiční dotace celkem 5 203 742,00 

  v tom:   

33353 Přímé náklady na vzdělávání 5 195 006,00 
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  z toho: platy  3 738 415,00 

             OON 20 000,00 

            ONIV 1 436 591,00 

33070 Podpora výuky plavání 8 736,00 

 

 Přijaté dotace na provoz z jiných zdrojů:  
- Dotace zřizovatele na provoz                   645 340,50 Kč 
- Dotace zřizovatele na platy                       148 520,- Kč 
- Dotace prostřednictvím UP pro žáky          3 169,- Kč 
- Dotace z  EU - šablony                                223 240,- Kč 
- Dotace EVVO                                                  15 000,- Kč 

   

   

 Plnění závazných ukazatelů : 

Dotace poskytnutých ze státního rozpočtu prostřednictvím 

Olomouckého kraje byly vyčerpány.  

Nevyčerpaná dotace na platy ve výši  101 480,-Kč byla vrácena 

zřizovateli.  

 Zisk z hlavní činnosti :  428,75  Kč 

 Zisk z VHČ: 8 412,50 Kč 
 

   

   

 

 Výnosy z hlavní činnosti : 

 Příspěvky od žáků  40 475,- Kč 

Školné 38 250,- Kč 

Zúčtování fondů 86 319,-  Kč 

Ostatní výnosy 49 352,-  Kč 
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 Provedené kontroly:  
 

Kontrola stavu majetku ve správě organizace ke dni 31. 12. 2020  – inventarizace: 

Stav inventarizovaného majetku byl zjištěn fyzickou a dokladovou inventurou.  

  

 

 Účetní stav finančních  fondů k 31. 12. 2020: 
 

412 FKSP                                     72 600, Kč 

411 Fond odměn               4 932,00 Kč 

413 Rezervní fond      39 173,83 Kč 

414 RF z ostatních titulů   106 577,- Kč 

416 FRM a IF      45 196,- Kč 

 

10. Údaje o školní jídelně 

Ve školním roce 2020/2021 jsme pokračovali ve vaření z kvalitních a čerstvých surovin. 

Upřednostňovali jsme sezónní potraviny. 

V letošním školním roce nebyl kroužek ,,Zdravá výživa“ z důvodu pandemie Covid 19.  

Celý školní rok probíhala zvýšená dezinfekce a sanitace všech prostor. Děti, které se musely vzdělávat 

distančně, mohly odebírat stravu. Někteří rodiče tuto možnost v nelehké a složité situaci uvítali.    

I v tomto školním roce jsme připravovali svačinky pro děti ze ZŠ.  

Do školní kuchyně jsme zakoupili novou lednici, nerezový hrnec,  z důvodu velmi tvrdé vody 

v Maletíně externí čistící filtr ke konvektomatu a drobné kuch.potřeby k přípravě pokrmů.  

V následujícím školním roce plánujeme malování všech prostorů školní kuchyně a školní jídelny. 

V kuchyni pracovala vedoucí školní jídelny s pracovním úvazkem 0,5, kuchařka s úvazkem 1,0 a 

pracovnice provozu s úvazkem 0,25.  

V rámci doplňkové činnosti obstarávala školní kuchyně obědy pro cizí strávníky a svačinky pro děti do 

ZŠ. 
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Hlavní činnost ŠJ: 

Průměrný počet přihlášených strávníků (MŠ, ZŠ)           38 

Průměrný denní počet všech stravovaných (MŠ, ZŠ, CIZÍ)          66 

Celkový počet uvařených obědů      11 509 

Celkový počet svačinek a přesnídávek pro MŠ                       4 083 

 

Doplňková činnost ŠJ: 

 Cizí strávníci – počet obědů celkem       4 916 

Celkový počet svačinek pro ZŠ           1 096 

 

 

Ve školním roce 2020/2021 jsme pokračovali ve vaření z kvalitních a čerstvých surovin. 

Upřednostňovali jsme sezónní potraviny. Někteří rodiče a cizí strávníci z naší vesnice nám 

donesli své výpěstky (jablka, dýně, bylinky). V rámci kroužku ,,Zdravá výživa“ jsme se s dětmi 

seznámili s novými potravinami. Děti projevují velký zájem a jsou iniciativní.  

V tomto školním roce jsme připravovali od 1.10. 2010 svačinky pro děti ze ZŠ. Rodiče mohli 

ochutnat pomazánky a moučníky na akcích pro rodiče a děti. V prosinci jsme si pozvali paní 

Lužnou, která se zabývá makrobiotickou stravou. V rámci návštěvy paní Lužné si rodiče 

s dětmi mohli upéct a připravit netradiční vánoční cukroví. Tato akce měla velký úspěch. 

Doufáme a pevně věříme, že i v následujícím školním roce se nám podaří další taková 

povedená akce pro rodiče. 

V následujícím školním roce plánujeme malování všech prostorů školní kuchyně a školní 

jídelny. 

V kuchyni pracovala vedoucí školní jídelny s pracovním úvazkem 0,5, kuchařka s úvazkem 1,0 

a pracovnice provozu s úvazkem 0,25. V rámci doplňkové činnosti obstarávala školní kuchyně 

obědy pro cizí strávníky a svačinky pro děti do ZŠ. 
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Hlavní činnost ŠJ: 

Průměrný počet přihlášených strávníků (MŠ, ZŠ)           36 

Průměrný denní počet všech stravovaných (MŠ, ZŠ, CIZÍ)          59 

Celkový počet uvařených obědů        9 906 

Celkový počet svačinek a přesnídávek pro MŠ      3 870 

 

Doplňková činnost ŠJ: 

 Cizí strávníci – počet obědů celkem       3 695 

Celkový počet svačinek pro ZŠ       1 156 

 

 

11. Zlepšování materiálně technického zázemí školy 

Vybavenost školy je po stránce materiálního zabezpečení výuky na solidní úrovni a každým 

rokem se tato úroveň o něco zvyšuje. Podílí se na tom finančně nejen zřizovatel, ale také 

pedagogové a ostatní zaměstnanci školy, kteří didaktické pomůcky  pro potřeby činnostního 

učení vytvářejí sami. Před zahájením  šk. roku 2020/2021 byl adaptován bývalý učitelský byt 

na družinu a výtvarný ateliér. V souvislosti s epidemií covid 19 bylo v období letních prázdnin 

důkladně vyčištěno a zdesinfikováno  veškeré vybavení MŠ a ZŠ. 

 

12. Údaje o poskytování informací 

podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím za období šk. roku 
2019/20.  
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 8. 11. 1999 v platném znění.  
A/ Celkový počet písemných žádostí o informace: 0  
B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0  
C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 
0  
D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0  
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E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archivu  
školy. 

 

 

Vypracovala:  Mgr. Helena Pospěchová, ředitelka školy 

Projednáno přípravnou pedagogickou radou dne 31.8.2021. 

Schváleno školskou radou dne 4.10.2021. 
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