Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace
Obec
Opatovice

VĚC: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016
Údaje o škole
Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Je zařazena do sítě škol, předškolních
zařízení a školských zařízení následovně:
Název

Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace

Adresa

Hlavní 83
753 56 Opatovice

Právní forma

příspěvková organizace

IČO

75029758

Stránky
e-mail

www.zsopatovice.opatnet.cz
palovna@seznam.cz

Tel. :

budova ZŠ
budova MŠ a ŠJ

Zřizovatel

Obec Opatovice
Hlavní 170
753 56 Opatovice

581 621 201
581 621 124

Budovy školy :
Opatovice, Hlavní 83
Opatovice, Záhorská 159

- budova základní školy I.stupně (1.-4.ročník), školní družina
- budova mateřské školy a školní jídelny

Součásti školy
Základní škola, kapacita 80 žáků,
Školní družina, kapacita 30 žáků
Mateřská škola, kapacita 36

dětí

Školní jídelna, kapacita 120 jídel
Přehled zaměstnanců
Mgr. Jana Palová
Mgr. Petra Kristová
Mgr. Ladislava Rychnovská
Mgr. Petra Dostálová
Naděžda Strnadová

-

řed. školy
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
uklízečka ZŠ

Věra Zimová

- vychovatelka ŠD

Mgr. Magdalena Ančincová
Sylvie Kuncová
Milena Hasonová
Jana Kubešová

-

Iveta Vašíčková
Alena Jančíková
Marie Koláčková

- vedoucí ŠJ
- kuchařka
- pracovnice provozu ŠJ

vedoucí učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
uklízečka MŠ

Personální změny:
Ke 30. 6 2016 ukončeny pracovní poměry p. Dostálové a Strnadové (dle ustanovení
Pracovních smluv).
Organizace školního roku 2015/2016

ZŠ
1. ročník
2. + 3. ročník
4 . ročník
celkem

17 žáků
8 + 7 žáků
10 žáků
42 žáků

V 1. ročníku dobírá úvazek ředitelky
Uklízečka

20 hodin
22 + 24 hodin
25 hodin

Mgr. Jana Palová
Mgr. Ladislava Rychnovská
Mgr. Petra Kristová
Mgr. Petra Dostálová.
Naděžda Strnadová

V únoru 2016 přešla 1 žákyně 2. ročníku na ZŠ Šromotovo, Hranice.

Učitelka P.Kristová ukončila studium k doplnění kvalifikace. Učitelka L.Rychnovská
pokračuje ve studiu Pedagogické fakulty v rámci doplnění kvalifikace.

Kroužky:
Angličtina
Náboženství
Flétna
Hud. a instr. výchova
Výtvarné techniky
Sportovní hry

Mgr.P.Kristová
Mgr. J.Zdráhalová
Mgr. Ladislava Rychnovská
Mgr. Jana Palová
Bc. Naděžda Růžičková
Věra Zelová

ŠD
1 oddělení

28 dětí

Věra Zimová

26 dětí

Mgr. Magdalena Ančincová
Sylvie Kuncová
Milena Hasonová
Jana Kubešová

MŠ
1 oddělení
uklízečka

ŠJ
Dětských strávníků

63 MŠ + 40 ZŠ

Dospělých strávníků

19

Iveta Vašíčková,
Marie Koláčková
Alena Jančíková

Výuka
Výuka probíhala dle ŠVP ZŠ Opatovice. Pedagogická rada se usnesla, že
obsah učiva stanovený osnovami a časovým plánem musí být pro každý ročník a předmět
bezvýhradně dodržen, aby v případě odchodu žáků do jiných zařízení nevznikl rozpor nebo
časový posun v dosud probraném učivu a nebyl tak ohrožen prospěch žáků.
Úroveň výuky je již několik let postavená na komorních podmínkách ve třídách
s malým počtem žáků a na odbornosti a kvalifikaci vyučujících. Žáci pracují v prostorných
útulně zařízených učebnách, které navozují klidnou a domáckou atmosféru. Žáci pocházejí
z nevelkého regionu, proto se navzájem dobře znají a pedagogové dokážou těchto okolností
využít k prospěchu vyučovacího procesu .I v prospěchově nevyvážených ročnících bylo
možno vyhovět rozdílným potřebám a nárokům žáků na míru zátěže a individuálního
přístupu.
Do hodin TV ve 2. a 3. ročníku byl zařazen plavecký výcvik, kterého se zúčastnili
také žáci 1. a 4. ročníku a nejstarší děti z MŠ. Opět jsme navštěvovali Plovárnu v Hranicích,
s jejímž způsobem výuky jsme velmi spokojeni.
Platby: 1.a 4. ročník
- 560,- + 300,- Kč autobus
2. a 3. ročník
- 300,-Kč autobus, zbytek hrazen z ONIV a z rozpočtu školy.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků jsou obsahem přílohy.

Roční plán školy
Září

- školní zábava
- dopravní soutěž pro žáky 4. roč.,
Říjen
- „Papírový král“,
Listopad
- setkání se seniory v Opatovicích a Paršovicích
Prosinec - návštěva hradu Šternberk s dílnou
- Mikulášská nadílka ve škole, vánoční zpívání
leden
- zápis do 1. ročníku ZŠ
březen
- den otevřených dveří
.
vynášení Morény
Návštěva velikonočního Šternberka s dílnou
Duben
- „Papírový král“
- beseda s knihovnicí M.Trlifajovou
- velikonoční dílna s rodiči
- beseda s hasiči
Květen
- akademie ke Dni matek
- pasování na čtenáře v knihovně ve Všechovicích
- Jindřichovský kokrháč
- předškolička
- škola v přírodě Velké Karlovice – hotel Pod javorem
Červen
- ústecký triatlon
- výlet do větrného mlýna v Partutovicích
- turnaj malotřídek ve vybíjené - Vítonice
- beseda se sokolníkem s ukázkami výcviku

Materiální zabezpečení výuky
Výuka byla v uvedeném školním roce dostatečně materiálně zabezpečena.
Zakoupili jsme z prostředků ONIV nástěnné tabule do výuky angličtiny a matematika.
Žáci prvního ročníku tradičně dostávají od školy veškeré učebnice a pracovní sešity
zdarma. Rodiče žáků vyšších ročníků se finančně podílejí na nákupu pracovních sešitů .
Zápis do 1. ročníku
Dne 21. ledna 2016 proběhl zápis dětí do 1. ročníku ZŠ. Dostavilo se 9 dětí, jednomu z nich
byl udělen odklad školní docházky, jedno dítě z Rakova se přehlásilo do ZŠ Soběchleby a
jedno děvče z Hranic se dodatečně přihlásilo k nám. Bylo tedy přijato 8 dětí z obcí
Opatovice, Paršovice a Hranice.

Spolek opatovské školy
Ve školním roce pokračovala činnost dobrovolného sdružení rodičů pod názvem
Spolek opatovské školy. Členství je dobrovolné, poplatek na rodinu a rok činí 150,- Kč. Tato
organizace ve spolupráci s pedagogickými pracovníky pořádá pro žáky ročně čtyři až šest
akcí.. Část výtěžku je věnována dotaci školních výletů, školy v přírodě, dopravy na kulturní
programy.
Úroveň spolupráce s rodiči se letos zlepšila. Do činnosti celé organizace se zapojilo
více rodičů než bývalo zvykem.
Akce pro obec a Spolek opatovské školy
- spoluúčast při pořádání karnevalu ,dětského dne
- vítání občánků v Opatovicích a Paršovicích
- rozsvěcení vánočního stromu
- Česko zpívá koledy
- vystoupení při setkání seniorů v Opatovicích a Paršovicích
- kulturní vložka při lampionovém průvodu
- akademie ke Dni matek v Opatovicích a Paršovicích
Při většině těchto aktivit využily děti dovedností z kroužků.

Školská rada
Během roku se dvakrát sešli členové školské rady. Na svých schůzkách projednávali
činnost školy, školní dokumentaci a další spolupráci školy s rodiči.
Složení: Mgr. Ladislava Rychnovská – pedagog
Martina Novotná
- rodič
Jana Kuchařová
- zastupitel obce
Rozpočet školy
Organizace školy pracovala s rozpočtem v tomto členění:
Příspěvek MŠMT - 3 842 300,-Kč
Příspěvek obce - 500 000,- Kč
Provozní stav budov
V červenci a srpnu 2016 započala rozsáhlá rekonstrukce budovy školy a bytu. Obsahem
prací byly opravy elektroinstalace, topení, vody, sociálních zařízení, vybudování nové kotelny
a bourání staré kotelny a uhelny, výmalba.
Současně probíhala v budově MŠ rekonstrukce jídelny a školní kuchyně. Jídelna byla
rozšířena a školní kuchyně kompletně zrekonstruovaná včetně montáže nového zařízení.
Obojí práce financovala obec ze svého rozpočtu

Inspekční činnost
Ve dnech 5. – 7. dubna 2016 byla provedena ve všech součástech školy inspekční činnost.
Během tří dnů posuzovali inspektoři podmínky, průběh a výsledky vzdělávání za období 2013
– 2016.
Nedostatky – v oblasti zpracování ŠVP
- chybějící dokumenty související s řízením školy
- ředitelka nepíše zápisy z hospitační činnosti (fakticky činnost probíhá)
- nedostatečná strategie rozvoje školy
- organizace stravování ve školní jídelně
- absence podrobné analýzy výsledků vzdělání
- vybavenost školy interaktivní tabulí
Nedostatky byly odstraněny ve lhůtě dané ČŠI.
Klady

-

úzká spolupráce MŠ, ZŠ okolních obcí
organizace školních a mimoškolních aktivit
zajištění bezproblémového přechodu předškolních dětí do ZŠ
prevence rizikového chování žáků – minimalizace výskytu negativních projevů
žáků ve škole

V Opatovicích dne 6. 9. 2016
Zpracovala

Na vědomí:

Jana Palová, řed. školy

zřizovatel – Obec Opatovice, Hlavní 170,753 56
Školská rada při ZŠ a MŠ Opatovice, příspěvková organizace

