VÝROČNÍ ZPRÁVA
školní rok 2019/2020
Základní škola a Mateřská škola Kujavy,
okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Č. j.: ZŠ/POD/096 /2020

Motto školy: „Učit se pro život, ne pro školu.“ (Seneca)

Škola
Název školy

Základní škola a Mateřská škola Kujavy,
okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Adresa školy

742 45 Kujavy 86

Adresa mateřské školy

742 45 Kujavy 151

Právní forma

příspěvková organizace
školská právnická osoba

IČO

75027682

IZO

102232512

Identifikátor školy

600138623

Ředitelka

Mgr. Bc. Lenka Martinková

Kontakt

telefon: 556 720 297,
e-mail: skola@zskujavy.cz
www: zskujavy.cz
datová schránka: yuwmesy

Bankovní spojení

86-6357450247/0100

Zřizovatel
Název zřizovatele

Obec Kujavy

Adresa zřizovatele

742 45 Kujavy 86

Kontakt

telefon: 556 740 023
e-mail: obec@kujavy.cz
datová schránka: fsuaxqz

Školská rada
za zřizovatele

Zdeněk Pavlík
Ivana Krejčířová

za zákonné zástupce

Zdeněk Klapuch
Marián Vorel

za pedagogický sbor

Mgr. Pavlína Tvardková
Lucie Slívová

Součásti školy
kapacita
Mateřská škola

28

Základní škola

50

Školní družina

30

Školní jídelna - výdejna

73

počet tříd

počet dětí/žáků

Mateřská škola

1

23

1. stupeň ZŠ

2

20

Školní družina

1

17

Školní jídelna MŠ

x

19

Školní jídelna ZŠ

x

17

Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy
Učební plán
Celkem povinně hodin
Oblasti

Předměty

21

22

23

26

26

1.

2.

3.

4.

5.

roč. roč. roč. roč. roč.

118
RV

ŠVP souče

P

DČ

t

D
Jazyk

a

jazyková

komunikace
Matematika a její aplikace

Český jazyk a literatura

8+1

8+1

7+1

6 +1 6

35

4

39

Anglický jazyk

+1

+1

3

3+1

3+1

9

4

13

Matematika

4

4 + 4 + 4+1

4+1

20

4

24

1

Informační a komunikační

Informační a komunikační -

technologie

technologie

1

1

-

-

-

1

-

1

Člověk a jeho svět
Prvouka
Vlastivěda
Přírodověda

2
-

2
-

2
-

6
1 + 1 + 2
21
21
4

2
-

6
4
4

Hudební výchova
Výtvarná výchova

1
1

1
1

1
1

1
2

1
2

5
7

-

5
7

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

-

10

Člověk a svět práce

Pracovní výchova

1

1

1

1

1

5

-

5

104

14

118

Umění a kultura

Celkem

Vzdělávací koncepce školy
Dlouhodobá koncepce školy odpovídá zásadám a cílům uvedeným v zákoně

č.

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Ve školním roce 2017/2018 probíhalo vzdělávání v plném rozsahu ve všech ročnících dle
vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola jak má být“
č. j. 111/2007.
Hlavním cílem pro školu je systematické zvyšování kvality vzdělávání.
Uvedeného cíle dosahujeme postupně plněním dalších záměrů:
•

Respektujeme přirozené potřeby jednotlivce.

•

Rozvíjíme klíčové kompetence vedoucí k osobnímu rozvoji žáka a k jeho dalšímu
uplatnění.

•

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost žáků.

•

Rozvíjíme u žáků i zaměstnanců jejich komunikaci a spolupráci jako stěžejní
dovednosti pro uspokojování potřeb jednotlivce v kontextu třídního kolektivu,
školy, rodiny, obce, regionu, společnosti a světa.

•

Připravujeme žáky k dalšímu studiu i pro život získáním dovedností učit se,
kriticky myslet, řešit problémy a pracovat.

•

Propojujeme učivo se skutečným životem, dbáme na praktickou využitelnost
toho, co se žáci ve škole naučí a zajišťujeme tak smysluplnost vzdělávání.

•

Umožňujeme

další

vzdělávání

zaměstnancům,

zejména

pedagogickým

pracovníkům, aby mohli vést výuku činnostně, přizpůsobovat ji změnám i novým
poznatkům a aby hlavními aktéry výuky byli žáci a učitelé jejími koordinátory.
•

Odstraňujeme ze školy strach posilováním demokratických principů a
respektováním domluvených pravidel.

•

Vytváříme klidné a příjemné pracovní prostředí.

•

Zpřístupňujeme školu žákům i veřejnosti v době vyučování i v mimoškolních
aktivitách, posilujeme jejich vztah ke škole.

Obor vzdělávání
kód

obor vzdělávání

zařazené ročníky

79-01-C/01

Základní škola

1. – 5. ročník

Vzdělávací program
vzdělávací program

zařazené ročníky

školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

1. – 5. ročník

„Škola jak má být“ č. j. 111/2007
Individuální vzdělávací plán
individuální vzdělávací plán

zařazené ročníky

pro předmět Speciálně pedagogická péče

4. a 2. ročník

Pro předmět Pedagogická intervence

4. ročník

Priority při realizaci vlastního školního vzdělávacího programu:
•

snaha budovat pozitivní klima školy

•

zapojení všech žáků do výuky podle svých schopností a možností, vytvářet
podnětné a motivující prostředí, vybavovat školu novými moderními a
efektivními pomůckami

•

zefektivnění vyučovacího procesu, uplatňování moderních metod a forem práce

•

zefektivnění vyučovacího procesu zaváděním metod vedoucích ke čtenářské
gramotnosti žáků

•

aplikovat vyučovací obsah na praktické dovednosti, které vyžaduje současná
společnost

•

poskytnutí kvalitního jazykového vzdělání v povinném anglickém jazyce

•

nácvik dovednosti práce s informační technikou

•

vést žáky k uvědomění si svých základních potřeb, jejich naplňování v souladu se
svým zdravím a péčí o své zdraví

•

naučit žáky orientovat se v mezilidských vztazích a zvládat různé životní situace

Podmínky:
•

přátelská atmosféra vytvořená na základě dodržování vymezených pravidel

•

spolupracující a tvůrčí pedagogický sbor s ochotou přijímat a do své práce
aplikovat nové poznatky a s motivací k dalšímu odbornému vzdělávání

•

komunikativní prostředí uvnitř školy i směrem k rodičům a ostatní veřejnosti, a to
i elektronickou formou

•

vhodně diferencovaný přístup k žákům s vývojovými poruchami učení či chování
a dobré výsledky s integrací těchto dětí do běžných tříd

•

vytvořený systém vzdělávacích akcí

Personální zabezpečení činnosti školy
Organizační schéma školy:

ŘEDITELKA

VEDOUCÍ UČITELKA MŠ

UČITELKY ZŠ

ASISTENTKA

UČITELKY MŠ

VYCHOVATELKA ŠD

ŠKOLNICE, VÝDEJČÍ
STRAVY MŠ

Základní údaje o pracovnících
počet pracovníků celkem

9

počet učitelů ZŠ

3

počet vychovatelek ŠD

1

počet učitelek MŠ

2

počet asistentek MŠ

1

počet správních zaměstnanců ZŠ

1

včetně ŠJ
počet správních zaměstnanců MŠ

1

včetně ŠJ
Komentář:

Ve školním

roce 2019/2020 došlo ke změnám pedagogických i nepedagogických pracovníků:
Mgr. Pavlína Tvardková - 1. 5. nástup na MD
Mgr. Libuše Maxnerová – od 25. 5. zástup za MD na DPP
Jarmila Pavlištíková – 1. 10. 2019 nástup jako asistent pedagoga v MŠ

Údaje o pedagogických pracovnících
pedagogičtí

funkce

úvazek

pracovníci
1

stupeň

aprobace

vzdělání
ředitel ZŠ

1,0

VŠ

učitelství
přírodopisu a
chemie pro 2.
stupeň ZŠ a
UŠ

2

učitelka ZŠ

1,0

VŠ –

učitelství pro

nedokončeno,

1. stupeň

studuje
3

učitelka ZŠ

0,54

VŠ –

učitelství pro

nedokončeno,

1. stupeň

studuje
4

učitelka MŠ

1,0

SV

předškolní
vzdělávání

5

učitelka MŠ

1,0

SV

předškolní
vzdělávání

6

vychovatelka

0,8

CŽV na VŠ

vychovatelství

1,0

SV

vychovatelství

ŠD
7

asistent
pedagoga

Údaje o nepedagogických pracovnících
správní

funkce

úvazek

stupeň vzdělání

zaměstnanci
1

školnice ZŠ

0,63

základní

2

výdejčí stravy ZŠ

0,18

základní

3

školnice MŠ

0,68

učební obor

4

výdejčí stravy MŠ

0,25

učební obor

Komentář:
Celkový počet nepedagogických pracovníků – 2 osoby (pracují ve dvou pracovních
poměrech – školnice + výdejčí stravy + 1 osoba asistentka MŠ.

Zápis
Samotnému zápisu předcházely akce pořádané pro děti mateřské školy a jejich rodiče.
Jednalo se o informační schůzku pedagogů s rodiči předškoláků a návštěvu dětí mateřské
školy v základní škole v omezeném počtu do 11. března 2020. Poté byly školy z důvodu
vyhlášení nouzového stavu uzavřeny.
Povinná školní docházka
počet dětí přijatých do první z toho počet dětí

počet odkladů

třídy

pro školní rok

po odkladu

2021/2022
2

0

1

Přijímací řízení na víceleté gymnázium
hlásilo se z pátého ročníku
gymnázia

zřizována

přijato z pátého ročníku

0

0

soukromá gymnázia

0

0

církevní gymnázia

0

0

krajem

Přestup žáků na plně organizovanou základní školu
kdy

Počet žáků

v pátém ročníku

2

v nižším ročníku (čtvrtém)

1

V nižším ročníku odešli tito žáci:

Karolína Béreczová

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled o prospěchu
ročník

počet žáků prospělo

prospělo

neprospělo

nehodnoceno

s
vyznamenáním
1.

4

4

3

0

0

2.

5

5

5

0

0

3.

2

2

2

0

0

4.

7

7

3

0

0

5.

1

1

2

0

0

celkem

19

3

15

2

0

Přehled o chování
ročník

počet

pochvala

pochvala

napomenutí důtka

důtka

žáků

třídního

ředitele

třídního

ředitele

učitele

školy

učitele

školy

1.

4

4

4

0

0

0

2.

5

5

4

0

0

0

3.

2

2

1

0

0

0

4.

7

7

4

0

0

0

5.

1

1

0

0

0

0

celkem

19

19

13

0

0

0

Údaje o zameškaných hodinách
Počet celkem

počet

počet

počet

počet

omluvených

omluvených

neomluvených

neomluvených

hodin

hodin

hodin

hodin

na žáka
808

808

42,5

na žáka
0

0

Údaje o integrovaných žácích
druh postižení

ročník

počet žáků

sluchové postižení

0

0

zrakové postižení

0

0

tělesné postižení

0

0

lehké mentální postižení

0

0

vývojové poruchy učení

druhý

1

čtvrtý

2

pátý

1

čtvrtý

0

pátý

0

s vadami řeči

vývojové poruchy chování

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Název akce

Ročník

AZ Help! 1. blok

1. – 5. ročník

AZ Help! 2. blok

1. – 5. ročník

AZ Help! 3. blok

*neproběhla z důvodu uzavření škol

Schránka důvěry

1. – 5. ročník

Zdravá pětka

1. – 5. ročník

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Finanční prostředky na DVPP jdou z těchto zdrojů:
⎯ ONIV ze SR
⎯ Projekt Šablony II.
⎯ MAP II., ORP Bílovecko (EU)
Zaměstnanec

Zařazení

Datum

Název

Lucie Slívová

Učitelka ZŠ

9.6.2020

Líný učitel

Lucie Slívová

Učitelka ZŠ

12.6.2020

Pohádka nám pomůže

Lucie Slívová

Učitelka ZŠ

3.6.2020

Zásobník aktivit pro osvojení cizího
jazyka

Lucie Slívová
Lenka Martinková

Učitelka ZŠ
ředitelka

17.-

Škola Hejného metody na 1. stupni

21.8.2020

ZŠ

11.-

Řízení školy pomocí služeb Google

14.5.2020
Lucie Slívová

Učitelka ZŠ

20.5.2020

Matematická gramotnost – proč a
jak

zvyšovat

matematickou

gramotnost žáků
Jana Dubcová

Učitelka MŠ

7.2.2019

Polytechnická výchova v MŠ

Jana Dubcová

Učitelka MŠ

12. 2. 2020

Metoda dobrého startu

Karin Rozsypalová

Učitelka MŠ

20. 5. 2020

Rozvoj grafomotorických a
vizuomotorických dovedností

Jarmila

Asistentka

Pavlištíková

MŠ

Lenka Martinková

ředitelka

24.1.2020

Asistent pedagoga a jeho postavení
ve vzdělávacím procesu

18.11.2020

Předmět
péče

speciálně

pedagogické

Kontrolní a inspekční činnost
Během školního roku 2019/2020 vyzvala ČŠI k účasti na inspekčním elektronickém
zjišťování (INEZ) a poskytnutí součinnosti. Zjišťování bylo dílčí součástí inspekční
činnosti tematicky zaměřené na hodnocení podpory poskytované žákům základních škol
ve vzdělávací oblasti Umění a kultura.
V období distanční výuky byla ředitelka školy oslovena ČŠI o součinnost. Formou
řízeného rozhovoru s inspektorkou ČŠI bylo zjišťováno, jak probíhá na škole distanční
vzdělávání.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Prezentace školy na veřejnosti
Škola pravidelně přispívá články o činnosti školy do místního zpravodaje.
O své činnosti informuje veřejnost také prostřednictvím vývěsky u obchodu.
Ve školním roce byly upraveny webové stránky školy. Všichni rodiče byli se vzhledem
nových stránek seznámeni. Pracujeme na tom, aby se webové stránky staly
komunikačním kanálem mezi školou, rodinou a veřejností.
Dále se škola prezentuje viz Příloha č. 1 - Akce a další aktivity.

Měsíc

Název akce

září

Poznáváme spolu (spolupráce malotřídních škol MAP II.)
Focení prvňáčků pro Deník

prosinec

Rozsvícení vánočního stromu (pěvecké vystoupení žáků)
Vánoční koncert v kostele s manžely Herianovými

únor

Mapácký polytechňák (soutěž malotřídních škol v rámci ORP
Bílovecko, MAP II., Jistebník); natáčeno televizí TV Polar, viz
webové stránky školy

*ostatní plánované aktivity k prezentaci školy na veřejnosti byly z důvodu Coronaviru
zrušeny

Účast žáků na soutěžích
Datum

Název soutěže

Umístění
pořadí, jméno

Říjen 2019

Soutěž o zlatou notičku, město

2. místo Eva Zajíčková

Bílovec
Únor 2020

Mapácký polytechňák (soutěž

4. místo, družstvo

malotřídních škol v rámci ORP
Bílovecko, MAP II., Jistebník);
natáčeno televizí TV Polar, viz
webové stránky školy
Zapojení do projektů
Název projektu:
Šablony II.
MAP II.
Ovoce do škol
Mléko do škol
Kurzy
Datum

Činnost

Ročník

září –listopad 2019

Plavání

1. – 5. ročník, MŠ

září 2019

Dopravní hřiště

3. – 5. ročník

Zájmové kroužky
Finance na mzdové náklady na kroužky jdou z těchto zdrojů
⎯ zřizovatel
⎯ projekt Šablony II
Název

Vedoucí

Třída

Myslivecký

p. Radek Matušík

ZŠ

Klub logických her

p. Lucie Slívová

ZŠ

Čtenářský klub

p. Lenka Šimečková

ZŠ

Doučování

p. Lucie Slívová

ZŠ

Zábavné učení

p. Pavlína Tvardková

ZŠ

Základní údaje o hospodaření školy
Rok 2019
Nakládání s dotací ze státního rozpočtu ke dni 31. 12.2019
Celkové příjmy:

rozpočet:

5 052890,04

skutečnost:

4 468 505,04

Celkové výdaje:

rozpočet:

5 052890,04

skutečnost:

4 465 236,61

Hospodářský výsledek:

3 268,43

Dotace ze státního rozpočtu – resort školství
Dotace ze státního rozpočtu z resortu školství byla naší organizaci přidělena ve výši
3 582 931 Kč. Účelové dotace činily 128 559 Kč. Dotace nebyly zcela vyčerpány, vratka
činí 2 800 Kč (doprava na plavání), 37 Kč z dotace na překryvy a 68 Kč z dotace na
mezikrajové rozdíly.
Dotace – účelová dotace ESF – Šablony II.
Náklady:

751 959,04

Čerpání: 269 038,04

Výnosy:

751 959,04

Čerpání: 269 038,04

Příspěvek zřizovatele, vlastní příjmy a čerpání
Celkový příspěvek na provoz byl schválen 500 000 Kč, z toho 10 000 Kč na ples.
Příjmy:

rozpočet:

718 000 Kč

Skutečnost: 619 441,00

⎯ příspěvek zřizovatele

500 000,00

⎯ výnosy – ples, jarmark

29 843,00

⎯ školné

72 454,00

⎯ zúčtování RF – dary

13 533,00

⎯ sběr, ostatní výnosy

611,00

⎯ nájem
Výdaje:

3 000,00
rozpočet:

718 000 Kč

Skutečnost: 616 172,57

Výsledek hospodaření z ostatních prostředků je 3 268,43 Kč.

Majetek ZŠ k 31. 12. 2019
účet 018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek = 50 460,- Kč
účet 022 - samostatné movité věci nebo soubory = 69 909,- Kč
účet 028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek = 1 225 838,65 Kč
účet 901 - ostatní drobný nehmotný majetek = 53 021,- Kč
účet 902 - ostatní drobný hmotný majetek = 544 830,81 Kč
Kontroly ze strany zřizovatele
26. 9. 2019 kontrola hospodaření s veřejnými prostředky 1- 6/2019
11. 6. 2020 kontrola hospodaření s veřejnými prostředky 7-9/2019
Sponzoři
Jerry Sawrda Newman
rodiče (nepřejí si být jmenováni)
Rok 2020
Čerpání rozpočtu k 30. 6. 2020
Kalendářní rok 2020 bude zpracován do zprávy za rok 2020/2021 po uzavření tohoto
účetního období v roce 2020.
Nakládání s dotací Šablony II.
Dotace je průběžně čerpána; stav k 30. 6. 2020, vyčerpáno 292 636, 00 Kč.
Nakládání s dotací ze státního rozpočtu ke dni 30. 6. 2020
Schválený rozpočet

4 628 646,00 Kč

Čerpání k 30. 6. 2020

1 948 948,03 Kč

Nakládání s příspěvkem zřizovatele a dalšími výnosy ke dni 30. 6. 2020
Schválený rozpočet

500 000,00 Kč

Čerpání k 30. 6. 2020

302 361,95 Kč

Spolupráce s partnery
Partner

Akce

SDH Kujavy

Rozsvícení vánočního stromu v Kujavách

Ostatní malotřídní školy v Společné akce v rámci projwktu MAP II
okolí

Přílohy:
Příloha č. 1 Akce a další aktivity ZŠ 2019/2020
Příloha č. 2 Školní družina
Příloha č. 3 Mateřská škola
Příloha č. 4 Fotografická dokumentace vybraných aktivit ve školním
roce 2019/2020
Závěr
Školní rok byl slavnostně zahájen 1. září 2019 paní ředitelkou, učitelkami a paní
starostkou. Výuka v prvním pololetí probíhala dle plánu a také se uskutečnily všechny
plánované akce školy. Druhé pololetí školního roku se neslo v duchu velkých změn.
Z důvodu epidemiologické situace byly školy 11. března 2020 plošně uzavřeny a
s prezenční plnohodnotnou výukou se již do konce školního roku nezačalo. V době od
25. května byl provoz školy pouze v omezeném režimu. Vzdělávání od 11. března
probíhalo distančně (email, předávání úkolů a pracovních sešitů ve škole, online). Dle
dotazníkového šetření bylo zjištěno, že zákonní zástupci byli s distanční výukou
spokojeni. Učivo bylo s žáky probráno dle plánu, vzhledem k okolnostem se však
nepodařilo učivo dostatečně procvičit, upevnit a opakovat. Na doporučení MŠMT bude
věnován začátek následujícího školního roku dostatečnému prohloubení a upevnění
učiva.
Během školního roku i v náročných situacích se nám dařilo bezproblémově a
konstruktivně jednat s rodiči, školskou radou i se zřizovatelem, čehož si velmi vážíme.

Výroční zpráva byla předložena k projednání pedagogické radě per rollam ve dnech
15. - 23. 10. 2020.
Výroční zpráva byla schválena per rollam školskou radou dne 23. 10. 2020.

Příloha 1 - Akce a další aktivity ZŠ 2019/2020
6.9.

Poznáváme spolu, spolupráce malotřídních škol MAP II.

10. 9.

Návštěva výstavy k 2. světové válce, knihovna Pustějov

19.10.

Dopravní hřiště, Odry

24. 9.

Beseda se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou

24.9.

Beseda s policií ČR

24.9.

Focení prvňáčků pro Deník

3.10.

Drakiáda

8.10.

Divadlo Letadlo v MŠ

17.10.

LOGO pohádka

17.10.

Spaní ve škole

24.10.

Podzimní dílnička – vyřezávání dýní

7.11.

Svatomartinská jízda

8.11.

Pasování prvňáčků na čtenáře

14.11.

Hasík, hasiči Studénka

15.11.

Slavnost slabikáře

19.11.

AZ Help

22.11.

Vystoupení dětí na schůzi Senior klubu

26.11.

Hasík 2. část

28.11.

Rozsvícení vánočního stromu

8.12.

Vánoční koncert v kostele

17.12.

Vánoční setkání s rodiči a žáky + diskotéka

18.12.

Dolní oblast Vítkovice, výukový program, v rámci projektu MAP II

19.12.

Kino Bílovec Čarodějův učeň

17.1.

Dolní oblast Vítkovice, výukový program, v rámci projektu MAP II

21.1.

Zdravá pětka

23.1.

Dolní oblast Vítkovice, výukový program, v rámci projektu MAP II

29.1.

Loutkové divadlo Ostrava

11.2.

Mapácký polytechňák, v rámci projektu MAP II

18.2.

AZ Help

25.2.

Planetárium Ostrava, v rámci projektu MAP II

27.2.

Projektový den „Z pohádky do pohádky Boženy Němcové“

1.6.

Dětský den ve škole

26.6.

Muzejní lekce Bílovec

*akce a aktivity byly omezeny z důvodu uzavření škol a omezeného provozu škol v době
od 11. 3. 2020 do konce školního roku

Příloha 2 – Školní družina
Zpráva školní družiny za školní rok 2019/2020
Aktivity školní družiny:
Pokračování v projektu „Celé Česko čte dětem“ (četba každý den po obědě – četba s 1.
- 3. ročníkem).
Výroba záložek „Záložka do knihy spojuje školy“ – téma: List za listem-baví mě číst
(výroba záložek pro ZŠ Okružná 63, Slovenská republika).
Drakiáda 3.10.2019 (společná akce ZŠ a MŠ – 1.místo Adam Tomeček, 2.místo Aneta
Krejčířová, 3.místo Davídek Chlebík)
Celoměsíční hra v ŠD – Dračí klíč aneb není drak jako drak – plnění zábavných úkolu
s vyhodnocením – 1.místo Vítek Šimon, 2.místo Jan Tvardek, 3.místo Ella Klapuchová
Jarmark – prodej vánočních výrobků při akci „Rozsvícení vánočního stromu“ (28. 11.
2019)
Soutěž o nejpěknější obrázek do jídelny – všem se obrázky povedly, proto odměna pro
všechny děti. Výzdoba jídelny.
Úkoly pevnosti Boyard - celoměsíční hra: 1.místo Ella Klapuchová, 2.místo Amely
Vorel, Evička Zajíčková, 3.místo Adéla Kleinová, Diana Pulková
Účast v nabídnutých výtvarných soutěžích:
Zapojení do výtvarné soutěže (Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba) - Barevný podzim
2019
O mapáckého polytechňáka
Výtvarná soutěž Western klub Suchdol nad Odrou: "Hříbata a koně " (Western a koně
očima dětí).
Výtvarná soutěž KONTA BARIÉRY – Ze života hmyzu – Lužánky, středisko volného
času.
Výtvarná soutěž Správy Národního parku Podyjí – Příroda kolem nás

Vypracovala: Lenka Šimečková, vychovatelka ŠD

Příloha č. 3 – Mateřská škola
Hodnocení školního roku 2019/2020
Na začátku škol. roku jsme ve školce opět přivítali nové děti a snažili se
prostřednictvím různých seznamovacích her o rychlou adaptaci. Kromě toho se všechny
děti společně seznamovaly, vytvářely pravidla společného soužití vedoucí k pohodovému
klimatu ve třídě a k vzájemnému respektu. V září se taktéž započal plavecký výcvik
v Novém Jičíně, kterého se zúčastnili předškoláci společně s žáky místní základní školy.
V celém prvním integrovaném bloku se děti zabývaly tématy podzimu. V říjnu společně
s rodiči pouštěly draky na fotbalovém hřišti, poznávaly podzimní plodiny, proměny
přírody, vydlabávaly dýně, učily se o zdravých potravinách a hrály si s geometrií. Celé
toto období jsme zakončili oblíbenou akcí s názvem „Svatomartinská jízda“, kde pro děti
byly na zahradě MŠ nachystány zábavné soutěže a mohly se povozit na poníkovi.
Nakonec přijel dlouho očekávaný Martin na bílém koni a společně jsme se vydali na
lampiónový průvod vesnicí.
Druhý integrovaný blok začal tématem „Městem chodí Mikuláš“. Mikuláš s čertem a
andělem přišli i k nám do školky. Nový týden začal zapálením 1. svíčky na našem
adventním věnci. Děti si připomínaly tradice, vážící se k tomuto období. Učily se, jak se
vhodně obléci do studeného počasí, aby jim nebyla zima. Týden před vánočními svátky
jsme ve školce uspořádali den plný vánočních zvyků, tradic a nadělování dárků, na které
se děti moc těšily. V novém roce nás přivítali „Tři králové“ a v souvislosti s tímto
tématem jsme společně navštívili místní kostel s ukázkou betléma. Pak přišly na řadu
zimní sporty a radovánky. Ve školce se odehrály zimní olympijské hry, namalovali jsme
si vlajku České republiky a naučili se hymnu. Poté děti stopovaly zimní zvířata, poznávaly
různé profese, objevovaly přírodní živly a dělaly pokusy s vodou. Na závěr se
seznamovaly s pohádkami. Zahrály si na mravenečka, vlka a tahaly velikou řepu.
Nakonec se děti pomocí situačního učení dozvěděly, co dělat, když se ztratí, jako např.
Jeníček a Mařenka.
Třetí integrovaný blok začal hravě tématem „Karneval barev“ a měl navázat na
připravovanou sobotní akci pro rodiče s dětmi, která se měla uskutečnit v místním
kulturním domě. Ta byla ale zrušena v souvislosti šíření onemocnění COVID-19.
Následně po dohodě se zřizovatelem byla uzavřena od 16. 3. 2020 i mateřská škola.
Během tohoto složitého období učitelky MŠ vytvořily na webových stránkách školy
novou sekci, kde pro děti vkládaly a připravovaly každý týden pracovní listy, omalovánky
a pracovní postupy na tvoření. Zpětnou vazbou byly výtvory dětí, které zasílali rodiče na
náš email. Ty pak byly vyvěšeny na nástěnce v mateřské škole. Od 25. 5. 2020 se MŠ
opět otevřela za zpřísněných hygienických doporučení ministerstva zdravotnictví.

Tématem nás provázela „Motýlí louka“, kde se děti seznamovaly s vývojem motýlů a
jejich základními druhy, které se u nás nejčastěji vyskytují. Oblíbenou činností se stalo
pozorování a bádání, ke kterému nám posloužily nové přenosné boxy s lupou. V měsíci
květnu proběhl zápis dětí do MŠ online formou.
Čtvrtý a poslední integrovaný blok v tomto školním roce začal tématem „Kdo žije
v trávě“, který plynule pokračoval a navazoval pozorovatelskou činností hmyzu. Poté se
děti vydaly za zvířátky do ZOO, kde si pohybem zkoušely vyjádřit chůzi zvířat,
pojmenovat je a zjišťovaly, odkud zvířata pocházejí. Další zastávkou byl vesmír, který
upoutal jejich pozornost rozličnými barvami planet. Následujících čtrnáct dní si děti hrály
na indiány. Nejprve si vymyslely nová indiánská jména, lovily bizona, střílely z luku,
malovaly trička, vytvořily si lapač snů, a nakonec se vydaly po Indiánské stezce hledat
poklad. Velmi oblíbenou činností se stala hra na domorodé, ručně vyráběné, hudební
nástroje. Poslední úsek tohoto školního roku se nesl v duchu letních radovánek, kde si
děti opět tvořily např. papírové nanuky, skládaly loďky z papíru a užívaly si pohyb na
čerstvém vzduchu. Zopakovali jsme si básničky a písničky, které jsme se letos naučili a
už teď se těšíme na nové kamarády.

Seznam akcí MŠ školní rok 2019/2020
Září
13. 09. – 15. 11. 2019 Plavecký výcvik
24. 09. 2019 Beseda se spisovatelkou p. Rožnovskou
26. 09. 2019 Poznáváme spolu (projekt MAP II.)
Říjen
03. 10. 2019
08. 10. 2019
17. 10. 2019
24. 10. 2019

Drakiáda
Divadlo Letadlo – Výprava do lesa
Logo pohádka – Rozmlsaná Matylda
Podzimní dílnička s vyřezáváním dýní

Listopad
04. 11. 2019
07. 11. 2019
07. 11. 2019
26. 11. 2019
27. 11. 2019
28. 11. 2019

Návštěva myslivce v MŠ
Logopedické vyšetření v MŠ
Svatomartinská jízda s lampionovým průvodem
Adventní dílnička
Divadlo Taraba – Princ Bajaja
Rozsvícení vánočního stromečku s jarmarkem

Prosinec
Rodiče představují své záliby - modelářství
04. 12. 2019 Mikuláš, čert a anděl v MŠ
12. 12. 2019 Vánoční besídka
19. 12. 2019 Vánoční den v MŠ
Leden
15. 01. – 05. 02. 2020 Mateřinka
17. 01. 2020 DOV Ostrava – Kouzelný oxid (Projekt MAP II.)
21. 01. 2020 Zdravá 5
29. 01. 2020 Divadlo Loutek Ostrava (předškoláci)
30. 01. 2020 Kadeřnice v MŠ
Únor
07. 02. a 21. 02. 2020 Školička nanečisto
Březen
10. 03. 2020 Maxi Pes Fík – MKC Fulnek
Červenec
02. 07. 2020 Pasování předškoláků, sportovní odpoledne

Vypracovala: Jana Dubcová, vedoucí učitelka MŠ

Příloha č. 4 – Fotografie
Zahájení školního roku 2019/2020

Drakiáda

Svatomartinská jízda

Rozsvícení vánočního stromu

Vánoční koncert

AZ help – preventivní program

Nové webové stránky školy

Nové vybavení 2. třídy nábytkem

