Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace
Obec
Opatovice

VĚC: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019
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

Obor vzdělání 79 – 01 – C/01
Stránky

www.zsmsopatovice.cz

e-mail

palovna@seznam.cz

Tel. :

budova ZŠ - 581 621 201
budova MŠ a ŠJ - 581 621 124

Zřizovatel

Obec Opatovice, Hlavní 170, 753 56 Opatovice

Budovy školy :
Opatovice, Hlavní 83 - budova základní školy I.stupně (1.-4.ročník), školní
družina
Opatovice, Záhorská 159 - 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 - řed. školy
Mgr. Petra Kristová - učitelka ZŠ
Mgr. Ladislava Rychnovská - učitelka ZŠ
Mgr. Magdalena Ančincová – učitelka ZŠ
Šárka Martináková - asistentka pedagoga ( od ledna 2019 zastupuje Kateřina
Hanáková)
Oksana Stržínková - uklízečka ZŠ
Veronika Mlčáková - vychovatelka ŠD

Mgr. Magdalena Ančincová - vedoucí učitelka MŠ
Sylvie Kuncová - učitelka MŠ
Milena Hasonová - učitelka MŠ
Jana Kubešová - uklízečka MŠ
- chůva MŠ

Iveta Vašíčková - vedoucí ŠJ

Alena Jančíková - kuchařka
Marie Koláčková - pracovnice provozu ŠJ

Personální změny:
V září 2018 přijata do 1. třídy asistentka pedagoga Šárka Martináková .
V listopadu odchází na dlouhodobou nemocenskou, zastupuje ji Kateřina
Hanáková.
Na pracovišti školní jídelny je od ledna dlouhodobě nemocná pracovnice
provozu Marie Koláčková. V měsících březen, duben, květen zastupuje Miluše
Berná. Od června pak Jiřina Březíková, které je od 1. 7. 2019 pracovní poměr
sjednán na dobu neurčitou. Marie Koláčková odchází ke dni 1. 7. 2019 do
předčasného starobního důchodu.
Ke dni 4. 8. 2019 odchází do řádného starobního důchodu i učitelka MŠ Sylvie
Kuncová.

Organizace školního roku 2018/2019
ZŠ
1. ročník

14 žáků

21 hodin

2. + 3. ročník

8 + 11 žáků

22, 24 hodin

4. ročník

17 žáků

25 hodin

Mgr. Ladislava Rychnovská
Mgr. Petra Kristová
Mgr. Jana Palová

celkem 50 žáků
Ve 4. ročníku dobírají úvazek ředitelky Mgr. Ladislava Rychnovská a
Mgr. Magdalena Ančincová.
Asistence pedagoga – v 1. ročníku , 25 hodin týdně

Kroužky:
Angličtina

Svatava Stržínková

Náboženství

Mgr. Josef Červenka

Flétna

Mgr. Ladislava Rychnovská

Výtvarné techniky

Svatava Stržínková

Sportovní hry

Mgr. Petra Kristová

ŠD
1 oddělení

30 dětí

Veronika Močálová

Od září 2018 nám Obec Opatovice zapůjčila prostory (třída, WC, šatna)
v domě služeb, které byly přizpůsobeny pro činnost oddělení ŠD.

MŠ
1 oddělení, 26 dětí

Mgr. Magdalena Ančincová
Sylvie Kuncová
Milena Hasonová
Jana Kubešová - chůva MŠ do 31. 8. 2019

uklízečka Jana Kubešová

ŠJ
Dětských strávníků

67 MŠ + 50 ZŠ

Dospělých strávníků

22

ved. jídelny Iveta Vašíčková

kuchařka Alena Jančíková
pracovnice provozu Marie Koláčková

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 – autobus placen z projektu“Plavání“, zbytek hrazen z
ONIV a z rozpočtu školy.
Do výuky TV byl letos opět zařazen kurz bruslení (10 lekcí) ve Valašském
Meziříčí. Rodiče platili kurzovné – 500,-Kč + dopravu 500,-Kč.

Testování ČŠI
Žáci 4. ročníku absolvovali celoplošné testování ČŠI z anglického jazyka.

Roční plán školy
Říjen

- sběrová soutěž „Papírový král“

celkem 4 700 kg papíru

- koncert „ABRAKA MUZIKA“
- soutěž „Záhoran očima dětí“ - výtvarné, fotografické a
písemné příspěvky
- Muzeum J.A.Komenského Přerov – 4. ročník
Listopad

- příprava programu pro seniory Opatovice, Paršovice

Prosinec

- návštěva zámku Čechy pod Kosířem s vánoční dílnou
- Mikulášská nadílka ve škole, vánoční zpívání
- Adventní koncert

Únor

- Jindřichovský kokrháč – pěvecká soutěž
- školní recitační soutěž

Březen

- vynášení Morény s dětmi z MŠ
- velikonoční dílna ve škole
- výtvarná soutěž SVČ Včelín „Všichni jsme kamarádi“

Duben

- sběrová soutěž „Papírový král“ - celkem 6 429 kg
- zápis do 1. ročníku
- beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou
- pasování prvňáčků na čtenáře

Květen

- cestopisná beseda „Tomík na cestách“

- akademie ke Dni matek
- dílna s rodiči – potisk triček a tašek
- turnaj ve florbalu - Vítonice

- předškolička 3 lekce
- výchovný koncert o A. Dvořákovi
Červen

-

ukázka výcviku dravců
- turnaj malotřídek ve vybíjené - Opatovice
- škola v přírodě - Soláň

DVPP
Prevence sociálně patologických jevů
Od školního roku 2016/2017 škola přihlášena do preventivního programu
Druhý krok, vyškolený pracovník - Petra Kristová .
DRUHÝ KROK je preventivní program zaměřený na sociálně-emocionální rozvoj
dětí v mateřských školách a na 1. stupni základních škol.
Základní cíle programu:
Rozvíjet empatii u dětí. Pochopit svoje emoce a umět o nich mluvit je u dětí
prvním krokem k pochopení pocitů druhých lidí a vcítění se do jejich situace.
Snížit agresi a agresivitu na školách. Šikanování mezi spolužáky či útoky na
učitele se v současnosti stávají téměř běžnou součástí života našich dětí.
Tomuto negativnímu trendu se snažíme zabránit právě systematickou prací s
dětmi, jejich emocemi, sociálními kompetencemi a morálně správným řešením
problémových situací.
Zlepšit spolupráci školy a rodiny. Současnou úlohou učitele není jen vzdělávání
dětí, ale i jejich výchova. Stanovení pravidel spolupráce se žáky, ale i s jejich

rodiči, a spolupodílení se na práci s tímto programem má vliv na život dětí ve
třídě i mimo školní lavice.
Jana Palová - právní předpisy, Ph max – školení ing. Pavla Zemana

Materiální zabezpečení výuky
Výuka byla v uvedeném školním roce dostatečně materiálně zabezpečena.
Zakoupili jsme z prostředků ONIV nástěnné mapy do výuky vlastivědy a
pomůcky do matematiky. O prázdninách byla do poslední třídy nainstalována
nová trojdílná tabule – cca 30 000,-Kč.
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 17. dubna 2019 proběhl zápis dětí do 1. ročníku ZŠ. Dostavilo se 14 dětí,
dvěma z nich byl udělen odklad školní docházky. Bylo tedy přijato 12 dětí z obcí
Opatovice, Paršovice a Rakov.

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 několik akcí. Část výtěžku je věnována dotaci školních
výletů, školy v přírodě, dopravy na kulturní programy.
Akce pro obec a Spolek opatovské školy
- spoluúčast při pořádání karnevalu ,dětského dne
- vítání občánků v Opatovicích a Paršovicích

- vystoupení při setkání seniorů v Opatovicích a Paršovicích
- kulturní vložka při lampionovém průvodu
- akademie ke Dni matek v Opatovicích
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:

Ladislava Rychnovská – pedagog
Martina Novotná - rodič
Martin Matýska (nahradil Miloslava Masaříka) - zastupitel obce

Rozpočet školy
Organizace pracovala s rozpočtem v tomto členění:
Příspěvek MŠMT – 5 980 880,-Kč
Příspěvek obce -

650 000,- Kč

V dubnu škola požádala obec o navýšení provozních nákladů na částku
740 000,-Kč. Zastupitelstvem byla schválena částka 650 000,-Kč.

Provozní stav budov
Budovy ZŠ i MŠ jsou po rozsáhlé rekonstrukci. Do obou budov byly
nainstalovány elektronické zámky s kamerami (p. Haška, Lipník).

Inspekční činnost
V tomto školním roce neproběhla žádná inspekce .

BOZP
Zajištění BOZP naší organizace provádí firma „Extéria“, která zajisťila školení
zaměstnanců a roční prověrku na pracovištích.
Od září 2019 podává škola této firmě výpověď smlouvy. BOZP bude zajišťovat
firma SLOP.L.P s. r. o. Lipník nad Bečvou.

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Nebylo realizováno

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Nebylo realizováno.

Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání
Mikroregion Záhoran , Knihovna Opatovice, MAS Hranicko

V Opatovicích dne 1. 9. 2019

Zpracovala Jana Palová, řed. školy

Na vědomí:

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

