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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. 

Od školního roku 2019/2020 došlo v rámci plánovaného rozvoje školy k rozšíření  o 5. ročník. 

 

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),  

 

2. 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.  

Ve stále větší míře se škola otevírá rodičům, některé akce pořádáme pro děti společně 

s jejich rodiči – tvůrčí dílny. Tyto neformální akce dokáží podstatně měnit vztah rodičů ke 

škole jako k instituci. 

Počty žáků ZŠ ve školním roce 2019/2020, rozdělení podle tříd: 

Ve šk. roce 2019/2020 navštěvovalo ZŠ 21 žáků. Rozložení ročníků pro jednotlivé třídy ve šk. 

roce 2019/2020 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.  4 3 1 0  

 2. 6 2 4 1 1 AP 

Celkem I.třída 10 5 5 1  

II.třída 3. 2 1 1 1 1PI 

 4. 5 3 2 1 1PI 

 5 4 2 2 2 2xIVP 

Celkem II.třída 11 6 5 3  

Ve škole celkem 21 11 10 4  

AP-asistent pedagoga 
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PI-pedagogická intervence 

IVP-individuální vzdělávací plán 

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

rok 2020/2021 bez osobní přítomnosti dětí a bylo zapsáno 5 žáků 1. ročníku. Jednomu žákovi 

byl udělen odklad na žádost zákonných zástupců. 

 

Počty žáků MŠ ve školním roce 2019/2020 

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. 

 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Pedagogičtí a provozní zaměstnanci školy ve školním roce 2019/2020 

 

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

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

Učitel ZŠ Milan Kukula 

Vychovatel ŠD Milan Kukula 

Školní asistentka Mgr. Petra Bartošová 

Asistentka pedagoga ZŠ Bc. Miriam Konstatská  

Vedoucí učitelka MŠ Jana Menšíková, DiS. 

Učitelka MŠ Ivana Bannertová 

Asistentka pedagoga MŠ Ing. Eva Baslerová, Phd. 

Školnice Alena Poulíčková 

Kuchařka Monika Staňková 

VŠJ, provoz, admin.prac. Andrea Hrubá 
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4. 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 2019/2020 proběhly 4 klasifikační porady, na 

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

hodnocení chování žáků.  

V souvislosti s šířením nákazy covid 19 byly na základě opatření MŠMT všechny školy v ČR od  

11.3. 2020 uzavřeny. Během této doby probíhala distanční výuka žáků formou zadávání učiva 

k domácímu vypracování. Dále probíhaly  individuální a skupinové videohovory pomocí 

platforem What´s up a Messenger s učiteli ve stanovený čas. Provoz školy byl znovu obnoven 

25.5.2020, avšak tento nástup do školy byl nepovinný a celkem 3 žáci pokračovali ve studiu 

až do konce školního  roku 2019/2020 formou distanční výuky. 

Na konci školního roku prospělo všech 21 žáků. 

 

Studijní výsledky žáků 1.-5. ročníku ve školním roce 2019/2020 

 

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 1,0 1,14 1,2 1,25 1,25 1,38 1,26 1,5 1,55 

S vyznamenáním 
prospělo(počet žáků) 

4 4 6 6 2 2 3 3 2 2 

Prospělo        2 2 2 

Jiná výchovná 
opatření 

  1        

Pochvaly  2 3 3  1     

Zameškané omluvené 
hodiny průměr 

18,5 5,3 67,5 11,8 68 8,5 51,2 2,3 47 14,8 

Zameškané hodiny 
neomluvené 

          

Zameškané hodiny 
omluvené celkem v  
ročníku 

74 21 405 71 34 17 256 11,5 188 74 

 Proběhly 3 třídní schůzky s rodiči, uskutečnily se 4 klasifikační porady. 
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S druhým a třetím stupněm podpůrných opatření byly ve šk. roce 2019/2020 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.  Díky projektu Šablony ZŠ a MŠ Maletín jsme mohli také od září 2019 do března 

2020 využívat personální podpory školního asistenta ZŠ. Tento asistent ve vybraných 

hodinách pomáhal žákům II. třídy naší ZŠ, kde byli žáci s druhým a třetím stupněm 

podpůrných opatření a z toho 2 žákyně, kterým byl vypracován plán pedagogické podpory. 

Působení školního asistenta považujeme za velmi přínosnou personální podporu. 

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 

Ve školním roce 2019/2020 byla škola zapojena do projektu Ekoškola a dále jsme se 

zúčastnili česko-slovenského projektu Záložka do knížky spojuje. Děti si vyměnili záložku do 

knížky se žáky ze slovenské školy  Velká Mača. 

 

 

 

Mateřská škola 

Mateřská škola je jednotřídní školou rodinného typu, kapacity MŠ je 29 dětí. 

Vedoucí učitelka:  Jana Menšíková, DiS. 

Učitelka: Ivana Bannertová  

 

Analýza třídy:   

Počet zapsaných dětí je 25.  Z celkového počtu dětí je 12 chlapců a 13 dívek.  

Počet předškoláků je 6 (3 chlapci a 3 dívky), dvouletí jsou 2 (2 chlapci). 

Zapsáno do ZŠ bylo 5 dětí, 1 chlapec má odklad školní docházky na žádost zákonných 

zástupců. 
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Uskutečněné aktivity MŠ:  

2.9. Zahájení školního roku 

12.9. Třídní schůzka s rodiči 

24. 9. Dopravní hřiště Severáček, Zábřeh  

9. 10. Čarování s ovocem - tvoření z ovoce, vlastnoruční výroba zdravé svačinky  

15.10. Divadelní představení O pejskovi a kočičce, KD Mohelnice 

21.10. Den stromů – vycházka do lesa (prožitkové učení) 

24.10. Drakiáda  

25.10. Dýňování – společná práce dětí   

4.11.,6.11.,11.11.,12.11.,13.11.  Rodilý mluvčí ve výuce – Navot Laufer 

7.11. Projektový den – Setkání s myslivcem 

8.11. Fotografování dětí s vánoční tématikou 

11. 11. Pečení perníčků 

21.11.   Zdobení perníčků 

27.11.   Výroba adventního věnce – kolektivní práce dětí  

29.11.   Vystoupení dětí při rozsvěcování vánočního stromu před obecním úřadem 

  3.12.    Pečení vánočního cukroví s paní Ing. Lužnou – odpolední akce pro rodiče s dětmi 

  4.12.    Mikulášská besídka  

  5.12.    Společné zdobení vánočního stromečku a výroba ozdob 

10.12.    Adventní dílničky pro rodiče s dětmi v ZŠ 

14.12.    Účast na Adventním koncertě v místním kostele (společně se ZŠ) 

18.12.    Návštěva OÚ a místního obchodu – přáníčka do Nového roku, zpěv koled 

19.12.  Vánoční besídka s nadílkou  

6.1. – 10.1 Lyžařský výcvik Hraběšice 

20.1.  „Pohádková zahrada“ – hrátky na sněhu 

7.2. Masopustní radovánky  

11.2. Keramické dílničky 

25.2. Zahájení plaveckého výcviku (3.3., 6.3.,10.3.)   

26.2. „Co se děje se sněhem a ledem“ – experimentování dětí 

2.3. – 6.3. Výstava knih ve školce - spolupráce s rodiči 

5.3. Návštěva místní knihovny 

1.6. Oslava Dne dětí s tradičním hledáním pokladu 

12.6. Projektové odpoledne – řemesla 

17.6. Fotografování dětí  
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V září jsme zahájili nový školní rok 2019/2020. Vzdělávání dětí probíhá dle ŠVP pro PV 
s názvem „Jaro, léto, podzim, zima, s kamarády je nám prima“, které bylo vytvořeno 
v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Děti byly poučeny 
o bezpečném chování, připomněly si pravidla třídy, seznamovaly se s novými dětmi a 
s novým prostředím MŠ. 

Nově příchozím dětem jsme nechávali dostatečně velký časový prostor k vlastnímu zapojení 
do kolektivu a společných činností. Některé děti se zapojily velmi rychle, jiné zůstávaly delší 
dobu v roli „pozorovatele“. Adaptace proběhla u většiny dětí bez potíží. Rychle si zvykly na 
prostředí a režim školky.  

Dvouletí chlapci měli potíže s pomočováním, došlo k výraznému zlepšení, ale je potřeba 
častěji s nimi chodit na toaletu a pomoci jim při samoobsluze. Jeden čtyřletý chlapec má také 
problémy s pomočováním. Dle vyjádření lékaře to souvisí se špatnou funkcí močového 
měchýře. Při pobytu venku používá pleny.  

K 18.11.2019 byly zapsány dvě nové děti. Holčička přišla první den do MŠ s plenami, ale 
s rodiči jsme se domluvili, že to zkusíme bez nich. Obě děti jsou komunikativní, jen budou 
potřebovat čas, aby si zvykly na režim v MŠ. 

Po každodenní programově řízené činnosti se snažíme více věnovat přípravě předškoláků. A 
to buď formou individuálního či skupinového přístupu. Dostávají různé drobné úkoly 
rozvíjející jejich schopnosti a dovednosti, trénují správný úchop tužky, zdokonalují se v 
samoobsluze. 

Spolupráce s rodiči je dobrá. Účastnili se DRAKIÁDY a aktivně se zapojili s dětmi do SBĚRU 
KAŠTANŮ, které byly následně předány místnímu myslivci pro lesní zvěř. 

Děti mají hezký vztah k přírodě. Při besedě s myslivcem byly aktivní, poznávaly různá lesní 
zvířata, diskutovaly o péči lesní zvěře v zimě. Dětem se také líbila vycházka do lesa (při 
příležitosti DNE STROMŮ), i když byla pro některé fyzicky náročná.   

Při vycházkách po okolí MŠ děti pozorují změny spojené s podzimem, sbírají různé přírodniny 
a také se pravidelně učí bezpečnému chování na silnici. V září navštívily dopravní hřiště, kde 
se blíže seznámily se základními pravidly provozu na pozemních komunikacích pro cyklisty i 
chodce a prakticky je procvičily. 

V současné době se připravujeme na vystoupení dětí před Obecním úřadem při rozsvěcování 
stromu a MIKULÁŠSKOU BESÍDKU. Děti nacvičují dramatizaci pohádky „O vrabečkovi“, učí se 
básničky a písničky, trénují hru na rytmické hudební nástroje. 

Od října v MŠ nově probíhají zájmové kroužky:  

- Hra na zobcovou flétnu – ve středu odpoledne 
- Angličtina -  v pondělí ráno 

 
Poslední dva týdny v listopadu byly věnovány přípravě MIKULÁŠSKÉ BESÍDKY. Děti se do 
příprav ochotně zapojily. Rády nacvičovaly dramatizaci pohádky „O vrabečkovi“, 
připravovaly si své básničky a písničky pro Mikuláše a uvědomovaly si své chování – kdo 
zlobil, kdo byl hodný. Mikulášská besídka se velice vydařila. Děti (i přes svou velkou 
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nervozitu) přednášely, zpívaly, hrály na rytmické hudební nástroje a navodily příjemnou 
atmosféru.  
V prosinci byly všechny činnosti motivovány vánoční tématikou.  Děti se seznámily      s 
vánočními tradicemi. Společně zdobily vánoční stromeček ozdobami, které si sami 
vytvořily. Vyráběly přáníčka, zpívaly koledy. Účastnily se ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU u obecního úřadu a zazpívaly si společně s dětmi se ZŠ při ADVENTNÍM 
KONCERTĚ v místním kostele. Po „nečekaném příchodu Ježíška“ se učily  zacházet s 
novými hračkami šetrně a vážit si jich. 
Na začátku ledna úspěšně proběhl lyžařský výcvik v Hraběšicích. Zúčastnilo se ho 7 dětí 
(z 8 přihlášených). Až druhá polovina ledna přinesla dětmi dlouho očekávaný sníh a 
mohla se tak uskutečnit akce „Pohádková zahrada“. Děti se předháněly, kdo vyrobí 
největší sněhovou kouli, stavěly sněhuláky, tvořily „andělíčky“, vyšlapávaly do sněhu 
různé obrazce.  
V současné době je velká nemocnost dětí. Dlouhodobě chybí většina předškoláků. 
V druhém pololetí školního roku plánujeme s předškoláky intenzivnější přípravu hlavně 
v oblasti grafomotoriky a předmatematických představ.  
Vzdělávání dětí a plánování činností probíhá dle ŠVP pro PV s názvem „Jaro, léto, 
podzim, zima, s kamarády je nám prima“. 
Průběžně sledujeme rozvoj řeči u dětí a podporujeme jej v různých formách během 
celého dne a celé docházky.  
Ve druhém čtvrtletí jsme pro dvě děti vytvořili plán pedagogické podpory pro jejich 
specifické projevy chování. Jelikož po dvou měsících nedošlo k výraznému zlepšení, 
posíláme je na odborné vyšetření do SPC v Mohelnici.   
Ve třetím čtvrtletí jsme se zabývali využíváním recyklovatelného opadu. Rodiče s dětmi 

se aktivně zapojili do jeho sběru. Děti poznávaly různé druhy materiálů, seznamovaly se 

s recyklací, využívaly odpadový materiál k tvoření.  

Začátkem února děti experimentovaly se sněhem a ledem, prožily masopustní 

radovánky a proběhly keramické dílničky, ve kterých vytvářely ozdobné korále pro 

maminku. Dílničky se vydařily, děti práce s hlínou zaujala.  V únoru byl také zahájen kurz 

plavání, na který jezdíme do mohelnického bazénu spolu s dětmi ze ZŠ.  

V březnu jsme ve spolupráci s rodiči organizovali výstavu nejoblíbenějších knih dětí a 

navštívili jsme místní knihovnu. Na vycházkách po okolí školky jsme poznávali první 

charakteristické znaky jara a určovali první jarní květy. 

Dvě děti byli vyšetřeny v SPC Mohelnici, kde potvrdili, že se jedná o děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami, doporučili ve vzdělávání uplatňovat podpůrná opatření 3. 

stupně s IVP a využívat dopomoc asistenta pedagoga. Asistentka pedagoga Eva 

Baslerová nastoupila na začátku března a pomáhá nám u zmíněných dětí s 

individuálním přístupem při rozvíjení percepčních funkcí, vyjadřovacích schopností, 

slovní zásoby, při předcházení konfliktním situacím a regulaci impulzivních projevů. 

V důsledku šíření koranovirusu byla MŠ od 16.3.2020 uzavřena a provoz přerušen. 

Předškoláci dostali domů pracovní sešity, ve kterých mají pravidelně vypracovávat 

zadané úkoly rozvíjející grafomotoriku a předmatematické představy.  
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V současné době vytváříme různé didaktické pomůcky z odpadového materiálu, které 

jistě pomohou k rozvoji dovedností a schopností dětí. Věnujeme se samostudiu a 

účastníme se různých vzdělávacích programů a seminářů on-line.  

 

Dne 25.5. jsme opět obnovili provoz MŠ. S ohledem na situaci v ČR i ve světě jsme se 

s dětmi věnovali tématu koronaviru a děti si opakovaly správné mytí rukou.  

Dle nařízení vlády  ČR jsme zavedli přísnější hygienická pravidla a snažíme se co nejvíce 

času s dětmi trávit na zahradě MŠ. Děti tak mají dostatek pohybu na čerstvém vzduchu 

a prostor k volným hrám. Společně objevujeme různé druhy rostlin, živočichů a tvoříme 

pomocí přírodnin.  

Dne 1. června jsme oslavili Mezinárodní den dětí s tradičním hledáním pokladu. V pátek 

12.6. se na zahradě školky konalo zábavné odpoledne řemesel pro děti z MŠ i ze ZŠ.  

Děti si vyzkoušely střelbu ze vzduchovky a točení na hrnčířském kruhu.  

Spolupráce s rodiči je velmi dobrá. Bez potíží dodržují nová pravidla při předávání dětí, 

zajímají se o dění v MŠ. Obtížnější komunikace probíhá s matkou 2 dětí, která je i jejich 

jedinou zákonnou zástupkyní. Obě děti mají IVP (3. stupeň PO) a matka stále otálí 

s objednáním svého syna k psychiatrickému vyšetření, které doporučilo SPC.    

V letních měsících bude provoz MŠ přerušen od 16.7. 2020 do 31.8.2020. 

 

Školní družina 

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

pozdějších předpisů. Provoz družiny byl do 15:30 hodin.  

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. 

 

Žáci navštěvovali tyto zájmové útvary: 

 

1. Kroužek zdravé výživy 

2. Ekoškola 

3. Sportovní hry 

4. Angličtina 1. a 2. ročník 

5. Angličtina 3., 4. a 5. ročník 
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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, 

na ochraně vlastního zdraví a zdraví svých kamarádů a ostatních. Ve 3.-5. ročníku se 

zaměřujeme na povědomí dětí o možném nebezpeční virtuálního světa. 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Pedagogičtí  i nepedagogičtí pracovníci školy se v průběhu školního roku  2019/2020 

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. 

 

Iniciály  
pedagoga 

datum Název školení, počet hodin 

K.M. 25.9. Metodický seminář k dopravní výchově, 5 hodin 

H.P. 4.11. Začínám jako školní metodik prevence, 5 hodin 

V.G. 4.11. Matematika plná činností, 4 hodiny 

A.H. 6.11.  Zdravá 5 – podpora ke správné výživě, 4 hodiny 

H.P. 14.11. Jak na angličtinu bez knížky, 8 hodin 

K.M. 6.12. Škola v pohybu 

A.H. 31.1. Hygienické minimum, 4 hodiny 

M.S. 31.1. Hygienické minimum, 4 hodiny 

H.P. 28.2. Financování školství aktuálně, 6 hodin 

J.M. 2.4. Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy  MŠ 

J.M. 9.4. Infekční a parazitální onemocnění u dětí v MŠ, 4 hodiny 

J.M. 21.4. Základy čtenářské gramotnosti v MŠ, 8 hodin 

P.B. 5.5. Žák s SVP na ZŠ, 8 hodin 

V.G. 5.5. Žák s SVP na ZŠ, 8 hodin 

H.P. 20.5. Učíme hravě a netradičně-zpestření výuky AJ v ZŠ, 8 hodin 

J.M. 29.5. Předmatematická gramotnost v prakt. činnostech v MŠ, 8 hodin 
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J.M. 17.6. Medikace a zdravotnické úkony ve školství, role AP, řešení modelových 
situací 

E.B. 17.6. Medikace a zdravotnické úkony ve školství, role AP, řešení modelových 
situací 

   

 

 

7. Aktivity školy ve výuce a  na veřejnosti s komunitním 

zapojením spoluobčanů 
 

- 19.9.  Sportovní odpoledne na prostranství víceúčelového areálu  s návštěvou 40 

  dětí  ze ZŠ Moravičany 

- 24.9. ZŠ dopravní hřiště Mohelnice 

- 2.10. Loutkohraní – akce ŠD v Muzeu Mohelnice 

- 10.10. Projektový den houby – beseda s Jiřím Kvíčalou 

- 11.10. Projektový  den Etiketa 

- 15.10. Divadelní představení O pejskovi a kočičce KD Mohelnice ZŠ i MŠ 

- 21.10.  Den stromů 

- 24.10. Drakiáda v prostranství sportovního areálu se zapojením veřejnosti, rodičů a 

  prarodičů 

- 25.10. Halloweenské vyučování 

- 4.-6. 11. a 11.-13.11. projektové dny  Rodilý mluvčí ve výuce 

- 12.11.  Pečení perníčků 

- 29.11.  Vystoupení dětí ZŠ a MŠ Biblický příběh a adventní pásmo před Obecním 

  úřadem a rozsvěcování vánočního stromu 

- 3.12. Setkání rodičů ZŠ s odbornicí na makrobiotickou stravu Ing. Dagmar Lužnou- 

  pečení zdravého vánočního cukroví 

- 10.12.  Adventní dílničky pro rodiče ZŠ a MŠ a veřejnost ve škole(zdobení perníčků, 

  vyrábění vánočních ozdob z přírodních a recyklovaných materiálů,  zdravé 

  občerstvení) 

- 14.12. Adventní koncert v místním kostele Sv. Mikuláše  

- 19.12. Vycházka ZŠ ke krmelci 

- 20.12. Vánoční besídka dětí ZŠ s rozdáváním dárečků od školního Ježíška 

- 6.-10.1. Lyžařský výcvik dětí ZŠ a MŠ Hraběšice 

- 11.2. Projektový den – Keramika – modelování misky  z hrnčířské hlíny 

- 25.2. Zahájení plaveckého výcviku bazén Mohelnice, který nebyl v letošním školním 

  roce dokončen z důvodu koronavirové nákazy a mimořádného opatření vlády 

  spojeného s uzavřením škol od 11.3. do 25.5. 
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Další plánované  jarní a letní  aktivity neproběhly s ohledem na mimořádnou situaci 

v souvislosti s šířící se nákazou covid 19. Všechny plánované projektové dny a školní 

výlety byly zrušeny. 

Jako  jeden z domácích úkolů v době distanční výuky ZŠ od 11.3. do 25.5. probíhala 

výroba modelů domů a institucí naší obce.   Učitelkám, dětem a jejich rodičům i 

prarodičům se podařilo vyrobit velké množství povedených modelů, které jsou 

vystaveny ve škole a poté budou umístěny na obecní úřad. Všichni, kteří vyráběli, byli 

odměněni knižní cenou. 

Turistická vycházka ke Dvěma Jánům letos také neproběhla, a to z důvodu velmi 

deštivého počasí v průběhu měsíce června. Děti  strávili sportovní dopoledne 

s opékáním v prostranství sportovního areálu u školy. 

 

 

8. Údaje o výsledcích provedených kontrol 
Byla provedena veřejnoprávní kontrola zřizovatelem, kontrolující Ing. Lenka 

Kunčarová. 

 

 

9. Údaje o hospodaření školy 

Příloha  

Výroční zpráva o hospodaření 

Základní škola  a Mateřská škola Maletín 

za rok  2019 

účelový 

znak 

Ukazatel Poskytnuto 

k 31.12.2019      

 

Dotace MŠMT poskytnuté prostřednictvím Olomouckého 

kraje  

  Neinvestiční dotace celkem 3 845 338,00 

  v tom:   

33353 Přímé náklady na vzdělávání 3 728 910,00 
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  z toho: platy  2 696 800,00 

             OON 17 300,00 

            ONIV 1 014 810,00 

33070 Podpora výuky plavání 13 200,00 

33074 Překrývání přímé pedagogické činnosti MŠ 41 355,00 

33076 Částečné vyrovnán mezikrajových rozdílů 61 873,00 

 

 

 

 Přijaté dotace na provoz z jiných zdrojů:  
- Dotace zřizovatele na provoz                   580 000,- Kč 
- Dotace zřizovatele na platy                      250 000,- Kč 
- Dotace prostřednictvím UP pro žáky          3 042,- Kč 
- Dotace z  EU - šablony                              365 267,- Kč 

   

   

 Plnění závazných ukazatelů : 

Dotace poskytnutých ze státního rozpočtu prostřednictvím 

Olomouckého kraje byly vyčerpány. 

Nevyčerpaná dotace na platy ve výši 100 068,- Kč byla vrácena 

zřizovateli. 

 Zisk z hlavní činnosti :  4 655,21  Kč 
 

   

   

 

 Výnosy z hlavní činnosti : 

 Příspěvky od žáků na šk. akce 106 642,- Kč 

Školné 47 350,- Kč 

Zúčtování fondů 33 317,-  Kč 
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Ostatní výnosy 9 774,99  Kč 

    

 

 Provedené kontroly:  
 

Kontrola stavu majetku ve správě organizace ke dni 31. 12. 2019   proběhla inventarizace. 

Stav inventarizovaného majetku byl zjištěn fyzickou a dokladovou inventurou.  

  

 

 

 

 Účetní stav fin. fondů k 31. 12. 2019: 
412 FKSP                                 67 512,61 Kč 

411 Fond odměn               4 932,00 Kč 

413 Rezervní fond      73 751,32 Kč 

414 RF z ostatních titulů   327 817,- Kč 

 

 

 

 

10.Údaje o školní jídelně 

Ve školním roce 2019/2020 jsme pokračovali ve vaření z kvalitních a čerstvých surovin. 

Upřednostňovali jsme sezónní potraviny. Někteří rodiče a důchodci 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. 2019 svačinky pro děti ze ZŠ. Rodiče mohli 

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

 

 

 

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 
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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. Ve školním roce 2019/2020 jsme do školy pořídili novou vestavěnou 

knihovnu, koberec do I. třídy a nové  magnetické nástěnné plochy. Do MŠ byly zakoupeny 

nové lůžkoviny (peřinky, polštáře, povlečení a prostěradla). 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  
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 31.8.2020. 

Schváleno školskou radou dne 25.9.2020. 
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