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1. Základní údaje o škole 
 

ŠKOLA 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, příspěvková organizace 

Adresa školy Jindřichov 18, 788 23 Jindřichov 

Právní forma příspěvková organizace 

IČ 709 94 366 

IZO 102 668 507 

Identifikátor školy 600 148 068 

Vedení školy Mgr. Bc. Jana Lysáková, pověřena vedením školy 

Kontakt 

Tel: 583 231 418, Mob: 739 266 701 
e-mail: škola@skolajindrichov.cz 
www.skolajindrichov.cz 
datová schránka: w7dmd66 

ZŘIZOVATEL 

Název zřizovatele Obec Jindřichov 

Adresa zřizovatele OÚ Jindřichov, Jindřichov 78, 788 23 Jindřichov 

Kontakt 
Tel: 583 231 362 
e-mail: podatelna@jindrichovsu.cz 
datová schránka: gywbjdi 

SOUČÁSTI ŠKOLY, JEJICH KAPACITA 

Mateřská škola (MŠ) 42 

Základní škola (ZŠ) 150 

Školní družina (ŠD) 50 

Školní jídelna (ŠJ) 300 

 
 

ŠKOLSKÁ RADA 

Zřízena ke dni 27. 6. 2005 

Předseda Jana Cholevová 

Členové 
Martin Navrátil 
Mgr. Ivana Kulihová 

 
 

Pověřenec  GDPR Ing. Michaela Müllerová 

 
 
 
 
 
 

mailto:škola@skolajindrichov.cz
http://www.skolajindrichov.cz/
mailto:podatelna@jindrichovsu.cz
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1.1. Charakteristika školy 
 

Zřizovatelem školy je Obec Jindřichov, zřizovací listina č.j. II/1.1/2002. 

Od 1. 1. 2003 získala škola právní subjektivitu a součástí školy se stala i mateřská škola. 

Základní škola poskytuje základní vzdělání. Celková koncepce práce školy vychází z ustanovení 

Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání 

(školského zákona v platném znění). 

Jedná se o školu 1. stupně s pěti ročníky ve třech třídách. Součástí školy je školní družina se dvěma 

odděleními, dvoutřídní mateřská škola a školní jídelna. Škola provozuje od 1. 4. 2006 hostinskou 

činnost v rámci školní jídelny. 

 
1.2. Materiálně-technické vybavení 

 

Prostorové vybavení 

MŠ 

 Herna, 2 třídy, herní koutek, ložnice, šatna dětí, šatna zaměstnanců, 
kancelář, sociální zařízení pro děti, sociální zařízení pro zaměstnance, 
sklad 

 
ZŠ 

 5 učeben, ředitelna, sborovna, kabinety, sklad učebnic, spisovna, 
sociální zařízení pro žáky, sociální zařízení pro zaměstnance, úklidová 
místnost, šatna žáků, sklad 

 Dílna školníka 
 
ŠD 

 2 herny, sociální zařízení pro žáky, sociální zařízení pro zaměstnance 
 
ŠJ 

 Kanceláře, sklady, kuchyně, školní jídelna, šatna zaměstnanců, sociální 
zařízení pro zaměstnance 

 Plynová kotelna 

Vybavení školy 
audiovizuální 
technikou 

ZŠ 

 Počítačová učebna s 10 žákovskými stanicemi 

 5 učitelské počítače 

 2 interaktivní tabule s dataprojektory 

 2 dataprojektory 

 4 notebooky pro žáky 

 Televizor, CD přehrávače 

 3 tiskárny 
 
ŠD 

 6 počítačů 

 2 notebooky 

 10 tabletů 

 2 tiskárny 

 2 televizory 
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MŠ 

 1 počítač 

 2 notebooky 

 Tiskárna se skenerem a kopírkou 
 
ŠJ 

 1notebook 

 1 tiskárna s kopírkou 

Odpočinkový areál, 
zahrada, hřiště 

 Zahrada ZŠ je využívána pro relaxaci žáků o velkých přestávkách, při 
výuce, pro odpolední pobyt dětí v ŠD. 

 Na zahradě jsou instalovány herní prvky – dvě řetězové houpačky, 
vahadlová houpačka, lanová pyramida, pískoviště, prolézačky, branka, 
koš na basketbal, stůl na stolní tenis, opičí dráha, zahradní nábytek. 

 Zahrada MŠ je využívána především v dopoledních hodinách, na 
zahradě jsou herní prvky – herní sestava se skluzavkou, prolézačka, 
houpačka, pískoviště a zahradní domek. 

Sportovní zařízení 
Škola nemá vlastní tělocvičnu ani hřiště. K výuce tělesné výchovy a dalším 
sportovním aktivitám využíváme tělocvičnu obce, fotbalové hřiště, okolní 
přírodu, školní zahradu. 

Dílny a pozemek Na zahradě školy je malý pozemek pro pěstitelské práce. 

Nové vybavení 

MŠ 

 Koberec v herně, která se využívá jako tělocvična 

 Barevná tiskárna se skenerem a kopírkou (přesunuta ze sborovny) 

 Stolní počítač (vyčištěný, upgrade ze sborovny) 

 Mobilní telefon Huawei s číslem 
 
ZŠ 

 3 nové notebooky 

 Tiskárna s možností tisku A3 – barevný, kopírování, sken 

 Monitor – ředitelna 

 Mobilní telefon Huawei 

 Výmalba sborovna, ředitelna 

 Nový nábytek sborovna 

 Nový koberec, lino – sborovna, ředitelna 

 Sluchátka s mikrofonem 

 USB 
 
ŠD 

 Monitor 

 Tiskárna  

 Opičí dráha na zahradu 
 
ŠJ 

 Tiskárna 

Vybavení učebními 
pomůckami, hračkami, 
sportovním nářadím 
apod. 

MŠ 

 Didaktické pomůcky, hry, hračky, stavebnice, knížky 
 
ZŠ 

 Počítačové programy, didaktické pomůcky do matematiky, přírodopisu, 
anglického jazyka, nástěnné výukové tabule, knížky do žákovské 
knihovny 
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ŠD 

 Didaktické pomůcky, stavebnice, hry, hračky 
Vybavení žáků 
učebnicemi a učebními 
texty 

Učebnice a učební texty, pracovní sešity jsou postupně doplňovány a 
obnovovány podle potřeby. 

Vybavení školní jídelny Průběžná obnova vybavení kuchyně (nádobí, utěrky apod.) 

 
 

1.3. Organizace školního roku 2020/2021 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K 30. 9. 2020 

Počet tříd Počet žáků 
Průměrný počet 
žáků na třídu 

Počet 
pedagogických 
pracovníků 

Úvazek 
pedagogických prac. 

3 43 14,33 4 3,727 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA K 30. 9. 2020 

Počet oddělení Počet žáků 
Průměrný počet 
žáků na třídu 

Počet 
pedagogických 
pracovníků 

Úvazek 
pedagogických prac. 

2 43 21,5 2 1,5743 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA K 30. 9. 2020 

Počet tříd Počet žáků 
Průměrný počet 
žáků na třídu 

Počet 
pedagogických 
pracovníků 

Úvazek 
pedagogických prac. 

2 35 17,5 3 3,00 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA K 30. 10. 2020 – průměrný počet strávníků  

MŠ ZŠ Zaměstnanci Cizí strávníci Celkem 

35 42 17   

---------------------------------------------- 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K 30. 6. 2021 

Počet tříd Počet žáků 
Průměrný počet 
žáků na třídu 

Počet 
pedagogických 
pracovníků 

Úvazek 
pedagogických prac. 

3 43 14,33 4 3,727 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA K 30. 6. 2021 

Počet oddělení Počet žáků 
Průměrný počet 
žáků na třídu 

Počet 
pedagogických 
pracovníků 

Úvazek 
pedagogických prac. 

2 43 21,5 2 1,5743 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA K 30. 6. 2021 

Počet tříd Počet žáků 
Průměrný počet 
žáků na třídu 

Počet 
pedagogických 
pracovníků 

Úvazek 
pedagogických prac. 

2 35 17,5 3 3,00 

 
Věkové složení dětí mateřské školy k 30. 6. 2021  

2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 – 6  6 - 7 Celkem 

2 8 14 5 6 35 

 
 
 

ŠKOLNÍ JÍDELNA K 30. 6. 2021 – průměrný počet strávníků  

MŠ ZŠ Zaměstnanci Cizí strávníci Celkem 

35 42 18 98 193 

 
Komentář: 
MŠ je organizována jako dvojtřídní mateřská škola.  
Ve školním roce 2020/2021 mělo jedno dítě MŠ individuální vzdělávací plán podle ustanovení § 
34a, odst. 5, písm. a, § 34b, odst. 2 školského zákona. 
 
ZŠ je organizována jako trojtřídní škola: 
I. třída (1. ročník), II. třída (2., 3. ročník), III. Třída (4., 5. ročník). 
ZŠ měla výjimku z nejnižšího počtu žáků, zřizovatel školy nemusel dofinancovávat na část úvazku 
učitele ZŠ. 
 
Ve školním roce 2020/2021 docházelo k dělení hodin 

 Ve III. třídě (4., 5. ročník) – 1 hodina AJ 

 Ve II. třídě (2., 3. ročník ) – 1 hodina AJ, ČJ 
 
Ve školním roce 2020/2021 byly spojené 1. 2. a 3. ročník ve vyučovacích hodinách PČ, VV, TV.  
 
Od 3. 10. 2018 má1 žákyně ZŠ vzdělávání podle § 38 školského zákona – vzdělávání v zahraničí. 
 
 

2. Učební plán základní školy 
 
Ve školním roce 2020/2021 se vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu 
pro základní vzdělávání „Prameny“, č. j. ZŠ a MŠJ 217/2017/ZŠ. Všichni vyučující rozpracovali učivo 
do tematických plánů. Z hlediska časového rozdělení učiva a osnov jednotlivých předmětů i 
ročníků bylo vše splněno, mimo tělesnou výchovu, která byla nařízením Ministerstva zdravotnictví 
a následně MŠMT po většinu školního roku 2020/2021 zrušena. Nebyl realizován plavecký výcvik. 
 
Školní rok 2020/2021 byl specifický zařazením distanční výuky, která byla časově různě dlouhá pro 
různé ročníky. Na ZŠ se distanční výuka realizovala prostřednictvím programu MS TEAMS. Připojeni 
byli všichni žáci, tedy 100%. 
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Pro žáky se SVP a pro další vybrané žáky probíhaly ve škole individuální konzultace, kdy žák 
pracoval přímo s pedagogickým pracovníkem. V rámci online výuky žáci se SVP pracovali 
individuálně s asistenty pedagoga. 
Individuálních konzultací ve škole se účastnilo 9 žáků. 
 
ZŠ pro realizaci distanční výuky zapůjčila žákům 10 tabletů a 2 notebooky. 
 

2.1. Učební plán 1. stupně ZŠ 
 

Vzdělávací oblast 
Vzdělávací 

obory 
1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 
Celkem 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk 8+1 8+2 7+2 5+2 5+2 42 (9) 

Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 

Matematika a její aplikace Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 (4) 

Informační a komunikační 
technologie 

Informatika 0 0 0 0+1 1 1 (1) 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 2 0 0 6 

Přírodověda 0 0 0 1+1 2 4 (1) 

Vlastivěda 0 0 0 2 1+1 4 (1) 

Umění a kultura 

Hudební 
výchova 

1 1 1 1 1 5 

Výtvarná 
výchova 

1 1 1 2 2 7 

Člověk a zdraví 
Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 2 10 

Člověk a svět práce 
Pracovní 
činnosti 

1 1 1 1 1 5 

Disponibilní dotace  16 

CELKEM  20 22 24 26 26 118 

 
 

2.2. Přehled o počtu vyučovacích hodin 
 
Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 
Podle učebního plánu 20 22 24 26 26 118 
Dělením tříd na skupiny    1 1 2 

 
2.3. Přehled nepovinných předmětů 

 
Ve školním roce 2020/2021 nebyl vyučován nepovinný předmět. 
 
 

2.4. Přehled zájmových útvarů při ZŠ 
 
Školní rok 2020/2021 byl omezen nařízeními proti šíření nemoci covid-19. Jedno z omezení se 
týkalo organizování zájmových kroužků. Byly realizovány kroužky, které byly financovány ze Šablon 
II. 
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Název kroužku Počet žáků Vedoucí kroužku Ročník 

Doučování 15 Mgr. Ivana Kulihová 4.-5. ročník 

Kroužek logických a deskových her 9 Lenka Zavadilová 1.,2,3. ročník 

Kroužek logických a deskových her 10 Mgr. Bc. Jana Lysáková 2.-3. ročník 

 
2.5. Přehled zájmových útvarů při ŠD 

 
Ve školním roce 2020/2021 nebyly realizovány žádné kroužky s ohledem na nastavená opatření 
proti šíření nemoci covid-19. 
 
 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 

3.1. Přehled pracovníků školy k 30. 6. 2021 
 

 Fyzický počet Přepočtený počet zaměstnanců 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 4 3,727 

Pedagogičtí pracovníci ŠD 2 1,5743 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 3 3,00 

Asistent pedagoga ZŠ 3 1,50 

Asistent pedagoga MŠ 1 0,50 

Školní asistent ZŠ (do 31.1.2021) Šablony II. 1 0,50 

Školní asistent ŠD ( od 1.2.2021) Šablony II. 1 0,50 

Školní asistent MŠ Šablony II. 1 0,50 

Provozní pracovníci ZŠ 2 1,20 

Provozní pracovníci MŠ 2 1,20 

Provozní pracovníci ŠJ 3 3,00 

 
 
Komentář: 
Někteří zaměstnanci mají dva a více částečných pracovních úvazků: 
 

 Lenka Zavadilová – vedoucí vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga ZŠ 

 Monika Kremličková – vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga MŠ 

 Ivana Gajdošová – asistentka pedagoga ZŠ, školní asistent ZŠ a ŠD 

 Miroslav Ondryáš – školník ZŠ, školník MŠ, topič DPČ – hrazeno z obecních zdrojů 
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3.2. Údaje o pedagogických pracovnících k 30. 6. 2021 
 

Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek 
Roků ped. 

praxe 
Vzděl. Aprobace 

Mgr. Bc. Jana Lysáková Pověřena vedením školy 1,0 7 let VŠ Andragog 

Mgr. Eva Langerová Učitelka ZŠ 1,0 Nad 32 let VŠ 1.st. ZŠ 

Mgr. Ivana Kulihová Učitelka ZŠ 1,0 32 let VŠ 1.st. ZŠ 

Mgr. Lubomír Petráněk Učitel ZŠ 0,727 21 let VŠ 1.st. ZŠ 

Mgr. Marie Šubčíková Učitelka ZŠ 0,5 Nad 32 let VŠ 1.st. ZŠ 

Lenka Zavadilová Vedoucí vychovatelka ŠD 0,86 28 let SŠ Vychovat. 

Lenka Zavadilová Asistent pedagoga ZŠ 0,5 30 let SŠ Kurz AP 

Ivana Gajdošová Asistent pedagoga ZŠ 0,63 5 let SŠ Kurz AP 

Lucie Koloušková Asistent pedagoga ZŠ 0,75 1 rok SŠ Kurz AP 

Monika Kremličková Vychovatelka ŠD 0,7143 7 let SŠ Vychovat. 

Monika Kremličková Asistentka pedagoga MŠ 0,5 7 let SŠ Kurz AP 

Miluše Nováková Vedoucí učitelka MŠ 1,0 Nad 32 let SŠ Učitelství MŠ 

Jana Bouchalová Učitelka MŠ 1,0 14 let SŠ Učitelství MŠ 

Marie Dvořáková Učitelka MŠ 1,0 4 roky SŠ Učitelství MŠ 

 
Komentář: 
 
Mgr. Marie Šubčíková ukončila pracovní poměr jako učitelka ZŠ 27. 10. 2020. 
Mgr. Lubomír Petráněk nastoupil 28. 10. 2020 s úvazkem 0,727 jako učitel ZŠ. 
Lucie Koloušková ukončila pracovní poměr k 31. 8. 2021 jako asistentka pedagoga ZŠ. 
 
Ve školním roce 2020/2021 byl vyhlášen konkurz na ředitele školy, do kterého se nikdo nepřihlásil. 
Proto je i do dalšího školního roku pověřena vedením Mgr. Bc. Jana Lysáková. 
 
 

3.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 
 

Odborná kvalifikace % 

Učitelé 1. stupně 75% 

Učitelky MŠ 100% 

Vychovatelky ŠD 100% 

 
Komentář: 
 
Ve školním roce 2020/2021 dokončila studium vychovatelství Monika Kremličková a studium 
předškolní pedagogiky a učitelství pro mateřské školy Marie Dvořáková. 
Mgr. Bc. Jana Lysáková zahájila studia pro doplnění kvalifikace v oboru speciální pedagogika na UP 
Olomouc. 
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3.4. Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Nepedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek Vzděl. 

Miroslav Ondryáš Školník 
0,6 ZŠ 
0,2 MŠ 

SOU 

Miroslav Ondryáš Topič 
0,2 – DPČ – hrazeno z obecních 

zdrojů 
SOU 

Emília Šaliková Uklízečka MŠ 1,0 Zákl. 

Dana Ryszková Uklízečka ZŠ 0,6 Zákl. 

Ivana Gajdošová Školní asistent ZŠ 0,5 – hrazeno z dotací Šablony II SŠ 

Marie Frančáková Školní asistent MŠ 0,5 – hrazeno z dotací Šablony II SŠ 

Alena Žálčíková 
Účetní, správce 
rozpočtu 

DPP – hrazeno z obecních zdrojů SŠ 

 
 

3.5. Údaje o zaměstnancích školní jídelny 
 

Zaměstnanci ŠJ Funkce Úvazek Vzdělání 

Jana Hádková Vedoucí ŠJ 
SR* 0,65 

SOU 
Doplňková činnost 0,35 

Lenka Geistová kuchařka 
SR* 0,65 

SOU 
Doplňková činnost 0,35 

Ludmila Válková kuchařka 
SR* 0,60 

SOU 
Doplňková činnost 0,40 

*SR = státní rozpočet 
 
 

4. Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání, povinné školní docházce, údaje o 
odcházejících žácích 

 
4.1. Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání 

 
Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání: 4. 5. 2021 
 

Počet přihlášených 
dětí 

Počet přijatých dětí Počet nepřijatých dětí Počet odkladů 

11 11 0 0 

 
Komentář: 
 
Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 proběhl, vzhledem k nastaveným 
opatřením proti šíření nemoci covid-19, bez dětí. 
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4.2. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
 
Termín zápisu do 1. ročníku ZŠ: 13. 4. 2021 
 

Počet přihlášených 
dětí 

Počet přijatých dětí 
Z toho počet dětí 

starších 6ti let (nástup 
po odkladu) 

Počet odkladů 

8 6 4 2 

 
Komentář: 
Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 proběhl vzhledem k nastaveným 
opatřením proti šíření nemoci covid-19 bez dětí. 
 

4.3. Údaje o odcházejících žácích 
 

Ročník, ze kterého žáci 
odchází 

Následující ZŠ Počet žáků 

1. ročník ZŠ Orlová 1 

2. ročník ZŠ Šumperk Šumavská 1 

3. ročník ZŠ Orlová 1 

4. ročník ZŠ Moravská Třebová 1 

     5. ročník ZŠ Hanušovice 4 

    5. ročník ZŠ Lipová lázně 4 

    5. ročník ZŠ Orlová 1 

Celkem odcházejících žáků: 13 

 
 

5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků za 1. pololetí 

 

Ročník Počet 

žáků 

Prospěch Zameškané hodiny 

Vyznamenání Prospělo Neprospělo O N Průměr 

1. 8 6 2 0 239 0 29,9 

2. 9 3 6 0 456 0 50,7 

3. 5 3 2 0 329 0 65,8 

4. 9 2 7 0 257 0 28,6 

5. 10 2 6 2 438 14 43,8        1,4 

Celkem 41 16 23 2  
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5.2. Přehled o chování žáků za 1. pololetí – stav k 31. 1. 2021 
 

Ročník Počet 

žáků 

Pochvaly 

ŘŠ 

NTU DTU DŘŠ 1. stup. 

chování 

2.stup. 

chování  

3.stup. 

chování 

1. 8 0 0 0 0 8 0 0 

2. 9 0 0 0 0 9 0 0 

3. 5 0 5 0 0 5 0 0 

4. 9 0 2 1 0 9 0 0 

5. 10 0 4 0 0 10 0 0 

Celkem 41    0 41 0 0 

 
 

5.3. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků za 2. pololetí 
 

Ročník Počet 

žáků 

Prospěch Zameškané hodiny 

Vyznamenání Prospělo Neprospělo O N Průměr 

1. 8 6 1 1 242 0 30,3 

2. 9 5 4 0 350 0 38,9 

3. 4 1 2 1 329 0 82,3 

4. 9 2 7 0 257 0 28,6 

5. 9 2 5 2 533 15 59,2          1,7 

Celkem 39 16 19 4  
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5.4. Přehled o chování žáků za 2. pololetí – stav k 30. 6. 2021 
 

Ročník Počet 

žáků 

Pochvaly 

ŘŠ 

NTU DTU DŘŠ 1. stup. 

chování 

2.stup. 

chování  

3.stup. 

chování 

1. 8 0 0 0 0 8 0 0 

2. 9 0 1 0 0 9 0 0 

3. 4 0 1 0 0 4 0 0 

4. 9 0 1 0 0 9 0 0 

5. 9 0 3 0 0 9 0 0 

Celkem 39 0 6 0 0 39 0 0 

 
5.5. Evaluační nástroje 

 
V tomto školním roce na škole proběhlo vlastní testování žáků. 

5.6. Údaje o žácích se SVP, žácích mimořádně nadaných – stav k 30. 6. 2021 
 

Žáci se SVP Ročník  Počet   

Podpůrná opatření  

2. stupně 

3. 1 Středně závažná porucha učení Pedagogická 

intervence 

4. 1 Středně závažná porucha učení 

 

 

5.  1 Středně závažná porucha učení 

 

 

Podpůrná opatření 
3. stupně 

1. 1 Lehké mentální postižení, středně 

závažné poruchy řeči 

Pedagogická 

intervence 

AP 

2. 1 dlouhodobé SVP vyplýv. ze zdrav. 
stavu či jiných okolností, mimo 1M až 
8M 

 

2. 1 středně závažné poruchy chování 
 

Pedagogická 

intervence 

AP 

3. 1 dlouhodobé SVP vyplýv. ze zdrav. 

stavu či jiných okolností, mimo 1M až 

8M 

Pedagogická 

intervence 

5. 1 dlouhodobé SVP vyplýv. ze zdrav. 

stavu či jiných okolností, mimo 1M až 

8M 
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Škola neměla ve školním roce 2020/2021 PPP potvrzeného žáka mimořádně nadaného. 

Věnovala však zvýšenou pozornost nadaným žákům, kteří vypracovávali zajímavé úlohy, 

referáty a pracovali s výukovými programy na PC. 

5.7. Údaje o dojíždějících žácích – stav k 30. 6. 2021 
 

Části obce Jindřichov Počet žáků 

Pusté Žibřidovice 7 

Habartice 2 

Pleče 1 

Nové Losiny 1 

Celkem 11 

 

Z jiných vesnic Počet žáků 

Potůčník 3 

Vikantice 1 

Františkov 1 

Celkem 5 

 

6. Vzdělávací programy 
 

6.1. Ochrana člověka za mimořádných situací 
 
Téma ochrana člověka za mimořádných okolností je dle ŠVP naší školy zakomponována do 

vhodných vyučovacích předmětů (Výchova ke zdraví, Člověk a jeho svět, Dopravní výchova), ve 

kterých se žáci učili, jak formulovat jednoduchá sdělení, respektovali bezpečnost práce s 

počítačem a jinou elektronikou. Dokázali rozlišit možná nebezpečí v okolí školy a svého bydliště. 

Dodržovali základní pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci. 

Rozpoznávali ve svém okolí jednání a chování, které už tolerovat nemohou, a která porušují 

základní lidská práva nebo demokratické postupy. Hodnotili některé konkrétní činnosti člověka v 

přírodě, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat. Reagovali 

adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech. Preventivně chránili své zdraví i 

svého okolí. 

Žáci naší školy účastnili sportovních aktivit, školních výletů a jiných pohybových akcí, 

jejichž součástí je také proškolení žáků v oblasti BOZ a PO. 

Cvičný požární poplach se konal 24. 6. 2021. 

Telefonní kontakty a evakuační plány jsou na chodbách naší školy pro případ krizové situace. 
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6.2. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 

 
Cíle EVVO  Seznámení žáků se základními problémy regionálními i globálními,  

 pochopení souvislostí, vlastní role a vlastních možností tyto 
problémy ovlivnit. 

 V rámci uplatňování aspektů EVVO jsme se snažili co nejvíce využít 
možností okolí školy (snadná dostupnost volné krajiny, různé stupně 
ovlivnění člověkem, těsné sousedství chráněných území, možné 
problematické stavby, pozitivní příklady soužití s přírodou, minulé 
živelné pohromy atd.). 

 Žáci byli tak vedeni k pochopení základních vztahů mezi přírodou 
v okolí školy a obyvateli Jindřichova, včetně jich samotných. 

 V průběhu školního roku probíhala realizace výchovy, vzdělávání a osvěty 

v oblasti vztahu k životnímu prostředí, péče o životní prostředí v rámci 

plánu školy a osnov jednotlivých vyučovacích předmětů prostřednictvím 

projektů, integrované tematické výuky, celoročních aktivit a 

uskutečněných akcí. 
 

Ekologické aktivity V průběhu celého školního roku: 

 Zařazení EV do tematických plánů  

 péče o prostředí školy, květinová výzdoba, třídění odpadu, 
ekologizace provozu, sběrové aktivity  

 mezilidské vztahy - upevnění třídních kolektivů, 

 Turistické vycházky (4. 9. Pekrařov, 18. 6. Františkov) 

Ovoce, zelenina do 

škol 

 Hlavním úkolem projektu je podpořit zdravé stravovací návyky dětí a 

přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny v jejich výživě a 

tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.  

 distribuci ovoce a zeleniny zajišťuje firma MK FRUIT s. r. o.  

 ochutnávka různých druhů melounů 

Školní mléko  Projekt Školní mléko je realizován u všech žáků ZS. 

 Distribuci školního mléka a mléčných výrobků zajištuje smluvně firma 
LAKTEA o.p.s., 

 Ochutnávka mléčných výrobků 

Poznávání 

významných lokalit 

 vycházky do okolí školy  

 pozorování proměn přírody 

Ekologizace provozu, 

Sběrové aktivity 

 sběr starého papíru, sběr plastových víček  

 sběr pomerančové kůry  

 třídění odpadu  

 šetření energiemi (správné větrání, zhasínání),  

 šetření vodou 

Péče o zeleň  Květinová výzdoba ve škole 

 Práce na školním pozemku 

Spolupráce s dalšími 

subjekty 

 Vila Doris Šumperk 

 OÚ Jindřichov 

Spolupráce s tradičními partnery (Poradna zdraví apod.) byla poznamenána 

nastavenými opatřeními proti šíření nemoci covid-19. 
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6.3. Dopravní výchova 
 
Stejně jako v předchozích letech byla i v tomto školním roce dopravní výchova nedílnou součástí 

školního vzdělávacího programu. Se základními informacemi o bezpečném pohybu na dopravních 

komunikacích se žáci setkávají od první třídy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a Člověk a 

zdraví. Každý další rok své vědomosti a dovednosti rozšiřují. Podrobněji se tomuto tématu věnují 

ve čtvrté třídě, kdy mají věk na to, aby mohli na silnici na kole bez doprovodu dospělého. 

Vzhledem k mimořádnému opatření nedošlo k dopravní výuce na dopravním hřišti v Zábřehu. 

Neproběhla také školní dopravní soutěž v jízdě zručnosti. 

 
6.4. Plavecký výcvik 

 
Plavecký výcvik v tomto školním roce nebyl, s ohledem na nastavená opatření proti šíření nemoci 
covid-19, realizován. 
 
 
 

6.5. Veselé zoubky, Zdravé zuby 
 
Ve spolupráci s DM drogérií proběhl na škole projekt pro žáky 1. a 2. ročníku Veselé zoubky. 
Žáci za práci na projektu dostali dárkové tašky se zubní pastou, kartáčkem na zuby, přesýpacími 
hodinami, žvýkačkami a návodem, jak správně čistit chrup. 
V tomto školním roce se také zúčastnili žáci 2. a 3. ročníku projektu Zdravé zuby. 
V předmětech prvouka a přírodověda byla probírána témata týkající se zdravých zubů. Na několika 
úkolech si mohli žáci ověřit své získané znalosti a formou hry se je snažili uplatnit. Určovali počet 
zubů dětského i trvalého chrupu, pojmenovávali pomocí nápovědy stavbu zubu, rozpoznávali 
správné čištění zubů a vliv stravy na prevenci zubního kazu. 
 

6.6. Zdravá výživa, zdravý životní styl 
 
Témata Zdravá výživa a Zdravý životní styl jsou dle ŠVP naší školy zakomponovány do vyučovacího 
předmětu prvouka, přírodověda, tělesná výchova a pracovních činností. Na konci měsíce září 
proběhly na škole Dny jablíčkové vůně, v prosince projekt Ochutnávka sušeného ovoce, v lednu 
projekt Naše tělíčko, v únoru projekt Zdravá výživa a ochutnávka ovoce. V březnu se uskutečnil 
projekt Naše zdraví a Zdravá výživa. V červnu proběhl projekt Ochutnávka melounů. Během 
školního roku byli žáci vedeni ke správnému životnímu stylu, k dostatku pohybu při sportovních 
aktivitách. 
 
 
 
 
 

Informovanost 

rodičů 

 www stránky školy, facebookové stránky školy  
 třídní schůzky  
 Žákovské knížky 
 Nástěnky ve škole 
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6.7. Etická výchova 
 
Etická výchova byla dle ŠVP naší školy součástí většiny vyučovacích předmětů. Vzhledem 
k nastaveným opatřením proti šíření nemoci covid-19 nebyla realizována žádná beseda ani 
přednáška. 
 

6.8. Finanční gramotnost 
 
Téma Finanční gramotnost je dle ŠVP naší školy součástí vyučovacího předmětu prvouka, 

přírodověda a matematika. Projekt o finanční gramotnosti proběhl ve 3. ročníku. 

 
6.9. Projekt Školní mléko a Ovoce do škol 

 

V letošním školním roce byla naše škola nadále zařazena do programů zaměřených na 

zdraví a na vytváření správných stravovacích návyků ve výživě dětí. 

Projekt Školní mléko byl realizován u všech žáků ZŠ. Distribuci školního mléka a 

mléčných výrobků zajištuje smluvně firma LAKTEA o.p.s. Doprovodným programem 

projektu Školní mléko byla Ochutnávka mléčných výrobků. 

Žákům naší školy je v rámci projektu Ovoce do škol dodáváno zdarma čerstvé ovoce, 

zelenina, ovocné nebo zeleninové šťávy. Hlavním úkolem projektu je podpořit zdravé 

stravovací návyky dětí a přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny v jejich 

výživě a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Distribuci ovoce a zeleniny zajišťuje 

firma MK FRUIT s. r. o. 

Doprovodným programem projektu Ovoce do škol byla Ochutnávka ovoce 6. 12. 2019 a 

Ochutnávka různých druhů melounů 24 .6. 2021. 

 
6.10. Kulturní akce 

 
Kulturní akce nebyly v tomto školním roce, s ohledem na nastavená opatření proti šíření nemoci 
covid-19, realizovány 
 

7. Školní družina 
Základní údaje  ŠVP pro zájmové vzdělávání Družina pro radost 

 Vnitřní řád školní družiny 

 Roční plán práce, měsíční plány 

 2 oddělení školní družiny — 39 žáků 

 2 místnosti ŠD 

 Zpravodaj školní družiny 

Vybavení školní družiny  Nábytek stolky,  

 židle výškově rozdílné, sedací vaky  

 stolky s notebooky, počítači  

 koberce  

 knihy, didaktické hry 
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Aktivity školní družiny  Září: 
 - 24.9. Turistická vycházka- Františkov 
 - ( PROJEKTY- SPORTUJ VE ŠKOLE , KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH 

HER) 
 Říjen: 

 - 2.10 Koloběžkový závod 
 - 5.10.-9.10. TURNAJ: Pexeso 
 
Listopad: 
 - 12.10.-17.11. Uzavření ŠD – z důvodů mimořádného opatření Covid-19 
 - 23.11. PROJEKT- Lístečkový den – tematické hry 
 
Prosinec: 
 - 4.12. PROJEKT- Čertovský den- soutěživé odpoledne v maskách 
 - 17.12. Vánoční posezení v ŠD – tradice , dárky 
 - 18.12. Vánoce pro zvířátka – krmení zvířátek 
 
Leden: 
 - TURNAJ: Člověče, nezlob se 
 - Vycházka do lesa – pozorování stop zvířátek 
 - 11.1.-15.1. PROJEKT: Žijeme zdravě, výživa 
 Zdravý chrup- beseda 
 - 25.1.-29.1. Naše tělo – základy 1.pomoci - beseda 
 
Únor: 
 - TURNAJ: Stolní fotbálek 
 - 15.2. MASOPUSTU- beseda, příprava na karneval 
 - 25.2. PROJEKT: Barevný karneval – soutěživé odpoledne, hry s kloboukem 
 
Březen: 
 - 1.3. -12.4. Distanční provoz ŠD 
 
Duben: 

 - 12.4. Povolená přítomnost v ŠD žákům 1.,2.,3..ročníku 
 - TV soutěž: Míčová školka, švihadlová školka 
 - TURNAJ: Dobble 
 - 12.4. Třídění odpadu – beseda 
 - 19.4. Ochrana přírody – beseda 
 - 22.4. PROJEKT: Den Země – společný úklid okolí školy 
 - 30.4. Rej čarodějnic- soutěživé odpoledne 
 
Květen: 

 - 7.5. Rodiče, náš domov- beseda, dárky pro maminky 
 - 17.5. Povolená přítomnost v ŠD žákům 4.,5.ročníku 
 - 21.5. Sběr bylin 
 - 25.5. Čištění studánky na Sklené 
 - 26.5. Návštěva Pradědova muzea v Bludově 

 
 Červen: 
 - 1.6. PROJEKT: Pohádkový den na Den dětí – soutěžní odpoledne v lese 
 - 11.6. Celodenní výlet Horní Lipová – Lesní bar 
 - 15.6. Koloběžkový závod 
 - 24.6. Zahradní slavnost – taneční vystoupení pro rodiče 
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8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Preventista Mgr. Ivana Kulihová 

Organizace prevence 

Minimální preventivní 

program 

 Zpracován metodikem prevence, je součástí celoročního plánu práce školy 

Využití volného času 

žáků 

 Zapojení žáků do zájmové činnosti (kroužky) mimoškolní činnosti 

(fotbal, taneční škola, Děti duhy, ZUŠ) 

Průběžné sledování 

podmínek a situace ve 

škole z hlediska rizik 

výskytu sociálně 

patologických jevů 

 Během dohledů nad žáky především kontrola hlavně v prostorách, kde 

by k patologickým jevům mohlo docházet. 

Uplatňování forem a 

metod umožňující 

včasné zachycení 

ohrožených dětí 

 Informovanost rodičů  

 rozhovory ve třídě, besedy  

 využití schránky důvěry ve škole 

Hlavní zaměření MPP  Prevence rizikového chování byla zaměřena na všechny žáky školy, na 
všechny pedagogické i nepedagogické pracovníky školy a na rodiče  

MPP byl zaměřen na: 
 formování osobnosti člověka, rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, 

řešit problémy a konflikty prostřednictvím komunitního kruhu, relaxačních 
technik, diskusí, projektů, hraní rolí, empatie, kreslení, nácviku verbální a 
nonverbální komunikace a dalších metod  

 rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, umět říci „ne 
pravidla slušného chování, podpora dobrých vztahů mezi žáky navzájem, 
vztahy mezi žáky a učiteli, respektování autorit  

 posilování zdravého sebevědomí, zkoumání a uvědomování si vlastní 
osobnosti, upozorňování na nebezpečí a nástrahy rizikového chování. 

 Vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů 
 Navozování příznivého klimatu ve třídě 

 Základy etické výchovy 

 Osvojování a upevňování základních návyků v rámci zdravého životního 

stylu 
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Způsob realizace MPP 

ŠVP, Školní řád Na začátku školního roku seznámení se kolním řádem, vnitřním režimem 
školy, poučení o bezpečnosti 

 Začlenění témat prevence sociálně patologických jevů do 
vzdělávacích oborů ve ŠVP Etika a právní výchova 

 Výchova ke zdravému životnímu stylu 

 Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů 

 Působení na žáky v oblasti osobnostního rozvoje a rozvíjení sociálního 
chování 

 Práva, povinnosti žáků, zaměstnanců školy, zákonných zástupců 

 Vnitřní režim školy 

 Zákazy nošení, držení i distribuce a zneužívání návykových látek v 
areálu školy a odpovídající sankce, 

 Pravidla pro řešení záškoláctví, přestupků krádeže, zneužívání 

mobilních telefonů (šikana)zákazy nošení, držení i distribuce a 

zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce 

Besedy Žádné besedy nebyly s ohledem na nastavená opatření proti šíření nemoci 

covid-19 realizovány. 

Etické dílny Žádné etické dílny nebyly s ohledem na nastavená opatření proti šíření 

nemoci covid-19 realizovány. 

Projekty  Pravidla třídy 

 Naše obec 

 Veselé zoubky, Zdravé zuby 

 Čarodějnické vyučování, Velikonoční vyučování 

 Den Země, úklid v okolí školy 

 Naše tělíčko, Zdravá výživa, 

Mnoho naplánovaných projektů se neuskutečnilo z důvodu nastavených 

opatření proti šíření nemoci covid-19 a distanční výuce. 

  

Průběžné sledování 

podmínek a situace ve 

škole z hlediska rizik 

výskytu sociálně 

patologických jevů 

Během vyučování, školních akcí pobytu ve školní družině, během dohledů 

nad žáky především kontrola hlavně v prostorách, kde by k patologickým 

jevům mohlo docházet. 

Uplatňování forem a 

metod umožňující 

včasné zachycení 

ohrožených dětí 

Informovanost žáků, rodičů 

Třídnické hodiny, rozhovory ve třídě, besedy využití schránky důvěry ve 

škole 

Poradenská služba Třídní učitelé mají stanoveny pravidelné konzultační hodiny. V případě 
nutnosti mohou zákonní zástupci po předchozí domluvě přijít na 
konzultaci kdykoliv. 
Žáci mohou své případné problémy řešit aktuálně během dopoledne, popř. 

o vyučování 
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Poradenská služba 

výchovného poradce 

Výchovný poradce na škole není ustanoven, jeho funkci vykonává zástupce 

statutárního orgánu. 

Spolupráce s rodiči  Informovanost rodičů 

 Třídní schůzky 2. 9., ostatní třídní schůzky probíhaly formou 

telefonických konzultací 

 Konzultační hodiny — úterý 12,00 — 15,00 hodin 

 Osobní konzultace 

 Školní akce pro děti a rodiče www.skolajindrichov.cz 

Zajištění poradenských 

služeb speciálních 

pracovišť a 

preventivních zařízení 

 OSPOD Šumperk 

 PPP Šumperk a Mohelnice 

 SPC Mohelnice  
 

Vybavení školy 

odbornými a 

metodickými materiály 

a dalšími pomůckami 

Škola je dostatečně vybavena materiály – knihy, brožury, metodiky, CD. 

Materiály jsou průběžně podle potřeby doplňovány 

 

 

Využití volného času  Zapojení žáků do činnosti ŠD 

 Z důvodu nastavených opatření  proti šíření nemoci covid-19 nebyly 

žádné kroužky realizovány 

 

Počet výskytu sociálně 

patologických jevů, 

které škola řešila 

 Drogová závislost, alkohol, kouření 

 Kriminalita a delikvence 

 Virtuální drogy (počítač, televize, video) 
Patologické hráčství (gambling) 

 Záškoláctví, šikanování, násilné chování 

 Vandalismus 

 Xenofobie, rasismus 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Počet výskytu neplnění 
školních povinností 
NSP — zapomínání 
školních pomůcek, 
domácích úkolů. 

Nevhodné chování NCH 

1. pololetí školního roku 2020/202 

Napomenutí třídního učitele 

 Neplnění školních povinností 

2. pololetí školního roku 2020/2021 

Napomenutí třídního učitele 

 Neplnění školních povinností 

 Nevhodné chování 

 

 

 

6 

 

 

2 

4 

 
 
 
 
 
 

http://www.skolajindrichov.cz/
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9. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních 
pracovníků školy 

 

DVPP  Zvyšování a doplňování kvalifikace,  
 bylo přihlíženo k studijním zájmům a potřebám školy, ale určujícím 

momentem byl rozpočet školy. 
 poznatky ze seminářů předávali zúčastnění ostatním pedagogickým 

pracovníkům na pedagogických radách, popř. pracovních poradách, 

 
Mgr. Bc. Jana Lysáková absolvovala níže uvedené kurzy, semináře nebo webináře: 

 Čtenářská gramotnost 

 Finanční řízení školy 

 Doporučení ŠPZ a odevzdávání matrik 

 Práce s dítětem s náročným chováním 

 Správní řízení 

 Odevzdávání matrik 

 Spisová služba ve školách 

 Podpora autoevaluace základní školy s využitím systému INSPIS 

 Změny v pedagogické intervenci 

 MS Teams 
 
Mgr. Eva Langerová absolvovala níže uvedené kurzy, semináře nebo webináře: 

 Matematická gramotnost 

 MS Teams 
 
Mgr. Ivana Kulihová absolvovala níže uvedené kurzy, semináře nebo webináře: 

 Polytechnická gramotnost 

 MS Teams 
 
Mgr. Lubomír Petráněk absolvoval níže uvedené kurzy, semináře nebo webináře: 

 MS Teams 
 
Ivana Gajdošová absolvovala níže uvedené kurzy, semináře nebo webináře: 

 Práce s dítětem s náročným chováním 

 MS Teams 
 
Lucie Koloušková absolvovala níže uvedené kurzy, semináře nebo webináře: 

 Práce s dítětem s náročným chováním 

 Vztah třídního učitele a asistenta pedagoga 
 
Lenka Zavadilová absolvovala níže uvedené kurzy, semináře nebo webináře: 

 Celoroční kurz AJ 

 MS Teams 
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10.Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Prezentace činnosti školy na veřejnosti je nedílnou součástí její existence. Našim základním informačním 
médiem jsou webové stránky školy. Příspěvky o významných akcích a úspěších publikujeme také ve 
zpravodaji školní družiny a v místní kabelové televizi. Veřejnosti jsou přístupné příležitostné výstavy 
žákovských prací ve škole 
 

10.1. Aktivity školy 
 
Aktivity školy v průběhu školního roku byly výrazně ovlivněny nastavenými opatřeními proti šíření 
nemoci covid – 19. 
 

Září 

Říjen - Březen 

Duben 

Květen 

 

 

Červen 

 Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020  
 4. 9. Turistická vycházka Pekařov 

 
 Akce nebyly realizovány s ohledem na nastavená opatření proti 

šíření nemoci covid-19 
 

 Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 

2020/2021 (bez dětí) 
 

 Zápis k předškolnímu vzdělávání (bez dětí) 

 18. 5. Exkurze školy ve firmě STOKVIS Jindřichov 

 19.5. Testování PIRLS (čtenářská gramotnost) 

 

 4. 6. Dětský den na školní zahradě 

 18. 6. Turistická vycházka Františkov 

 21. 6. 3D Kino - Dinosaurus 

 22. 6. Výlet do ZOO Olomouc 

 24.6. Zahradní slavnost s vystoupením dětí MŠ a ZŠ a 

zaměstnanců školy 

 25. 6. ukončení školního roku, rozdávání vysvědčení 

 
 

10.2. Vyhlášení ředitelského volna 
 
12. – 13. 10. 2020  Organizační a provozní důvody (ZŠ) (vysoká nemocnost pedagogů) 
28. – 30. 6. 2021  Organizační a provozní důvody (malování, výměna koberců) 
 
 

11. Spolupráce s mateřskou školou 
 
Spolupráce s mateřskou školou byla poznamenána nastavenými opatřeními proti šíření nemoci 
covid-19. Probíhaly pravidelné porady vedoucí učitelky MŠ a zástupkyní statutárního orgánu 
pověřenou vedením školy. 
 

12. Údaje o výsledcích inspekcí provedených Českou školní inspekcí 
 
V aktuálním školním roce neproběhla žádná inspekce. 
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13.Údaje o dalších kontrolách 
 
V aktuálním školním roce neproběhly žádné kontroly. 
 

14.Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Škola se ve školním roce 2019/2020 nezapojila do žádných rozvojových a mezinárodních 
programů. 
 
 
 

15.Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
Doplnění kvalifikace probíhá studiem na Univerzitě Palackého v Olomouci na Pedagogické fakultě 
v oboru speciální pedagogiky u Mgr. Bc. Jany Lysákové. 
Ostatní pedagogové mají kvalifikační studium ukončeno. 
 

16.Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 
z cizích zdrojů 

 
Škola realizuje projekt „šablony II“ pod názvem ZŠ, MŠ, ŠD Jindřichov 63. 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014867. 

Zahájení realizace projektu 1. 9. 2020, 

ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021.  

Délka realizace: 24 měsíců, výše podpory: 915 554,00 Kč. Tento projekt je 

spolufinancován Evropskou unií. 

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování — Šablony II. 

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí pro MŠ: personální podpora, osobnostně 

sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a kombinací aktivit z těchto oblastí pro ZŠ a SD. 

Cílem projektu u MŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v 

mateřské škole a podpora vzdělávání pedagogů v kurzu matematické pregramotnosti. 

Cílem projektu u ZŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta na 

základní škole podpora vzdělávání pedagogů v kurzu kurzu polytechnické, 

matematické a čtenářské gramotnosti. 

Cílem projektu ve ŠD je personální posílení našeho týmu o školního asistenta ve 

školní družině. 
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Olomoucký kraj Obědy pro děti 

Na základě smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 
uzavřené s Olomouckým krajem škola obdržela v rámci Projektu Dotace Obědy do¯ škol II 
Olomouckého kraje financovaného z operačního programu potravinové a materiální 
pomoci 124 692,75 Kč. 

Projekt byl určen pro děti MŠ a žáky ZŠ. 

Ve školním roce 2020/2021 dostávalo jídlo zdarma 7 dětí MŠ, 13 žáků ZŠ. 

Celá částka vzhledem k uzavření základní školy a mateřské školy nebyla vyčerpán. Krajskému úřadu 

v Olomouci bylo vráceno 59 651,55 Kč. 

Women for women 

Ve spolupráci s nadací WOMEN FOR WOMEN byl ve školním roce opět 2020/2021 

realizován projekt Obědy pro děti, určené pro žáky základní školy ze sociálně slabých 

rodin. 

 od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 školní obědy 5 žákům v hodnotě 10 944,- Kč. 

 od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 školní obědy 4 žákům v hodnotě 17 136,- Kč. 

 

17. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Odborová organizace  - není při škole zřízena. 
Školská rada – její činnost je stanovena školským zákonem, podílí se na vedení školy, zasedá 2x ročně. 

Spolupráce s rodiči – pravidelné třídní schůzky formou telefonických konzultací, individuální 
konzultace s jednotlivými učiteli. 
Zřizovatel  - zajišťuje finanční prostředky na provoz a činnost školy. Starosta se účastnil 
Slavnostního zahájení školního roku 2020/2021, Zahradní slavnosti. Zřizovatel přispěl na dárky pro 
prvňáky, pracovní sešity pro všechny děti. Dále přispívá na pitný režim dětí. 
 

18.Údaje o hospodaření školy 
 
Příjmy finančních prostředků z dotací k 31. 12. 2020 

 
Příjem dotace od zřizovatele na 
provoz a dofinancování platů 
 

Provoz 1 200 180,- 
Dofinancování platů   0,00 Kč,   

 
Příjem dotace od KÚ 
 

Přímé náklady na vzdělávání 
Neinvestiční náklady celkem  8 484 163,00 Kč,  
  
dále jsme obdrželi na základě výzvy „Obědy do škol v Olomouckém kraji“ 
částku 124 692,75 Kč, k 31.12.2020 bylo vyčerpáno 29 093,00,- Kč, 
nespotřebovaná částka ve výši 95 599,75 Kč byla převedena do 
rezervního fondu a následně v roce 2021 bude dále čerpána. 

Příjem projekt Šablony II. 
Projekt zahájen 1.9.2019, končí 
31.8.2021 

Příjem na projekt Šablony II. 915 554,- Kč, v roce 2020 vyčerpáno 
695 744,18 Kč, zůstatek tj. 213 527,52 převeden do FR. 

 
Náklady a výnosy organizace 
k 31.12.2020 

Hlavní činnost 

 Náklady celkem 10 605 435,81 

 Výnosy celkem 10 687 767,68   
Výsledek hospodaření        82 331,87  
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Hospodářská činnost 

 Náklady celkem        939 134,25 

 Výnosy celkem         948 734,90 
Výsledek hospodaření              9 600,65 

 
Zůstatky finančních prostředků 
k 31.12.2020 

Pokladna                    3 991,00 
Běžný účet              906 746,31 
Běžný účet FKSP     77 895,07 
Fondy:  
FKSP                        85 789,07 
Fond odměn             30 000,00 
Rezervní fond         319 240,38 (součástí zůstatku RF jsou převedené   
                                                   nedočerpané dotace –„Obědy do škol“ ve  
                                                   výši 95 599,75 Kč a 213 527,52 –  
                                                   zůstatek šablony II.) 
Investiční fond                  7,66 

 
Příjmy finančních prostředků z dotací k 30 .6. 2021 

 
Příjem dotace od zřizovatele na 
provoz a dofinancování platů 
 

Provoz                         656 000,00  
Dofinancování platů               0,00 

Příjem dotace od KÚ 
 

Přímé náklady na vzdělávání 4 200 534,50,00   KÚ 
Šablony II                                  213 527,52 čerpání z RF (převedeno   
                                                                     z roku 2020) 
Obdržená dotace pro žáky „obědy do škol“ byla vyúčtována a vráceno 
bylo celkem 50 651,55 Kč – nevyčerpaná dotace 

      
Náklady a výnosy organizace 
k 30.6.2021 

Hlavní činnost 

 Náklady celkem 5 195 195,01 

 Výnosy celkem 5 388 459,62  
Výsledek hospodaření    193 264,61    
  
Hospodářská činnost 

 Náklady celkem      676 722,63 

 Výnosy celkem       732 177,17 
Výsledek hospodaření           55 454,54 

 
Zůstatky finančních prostředků 
k 30.6.2021 

Pokladna                        25 397,00 
Běžný účet                1 391 414,60 
Běžný účet FKSP           99 168,07 
Fond odměn                   30 000,00                 
Rezervní fond               106 277,63  
Investiční fond                         7,66 
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19.Údaje o poskytování informací ve školním roce 2020/2021 
 

Zpráva o poskytováni 

informací podle z. č. 

106/1999 Sb. za školní rok 

2020/2021. 

 Celkový počet podaných žádostí o 
informace: 5 

 Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí 
o neposkytnutí informace: 0 

 Počet rozsudků soudu, kterým došlo k 
přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí 
informace: 0 

 Výsledky sankčních řízení za 

nedodržování zákona: 0 

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 
106/1999 Sb. a podle pokynu ministra školství, mládeže a 
tělovýchovy k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci 
zákona 
č. 106/1999 Sb., ze dne 8. 11. 1999, v platném znění. 

 
 
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NAŠI ŠKOLU PODPOŘILI PŘI ČINNOSTI. 
 
 
 
 
V Jindřichově dne 28. 8. 2021    ………………………………………………………. 
         Mgr. Bc. Jana Lysáková 
                    pověřena vedením školy 


