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Základní údaje o škole

Název

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem,
příspěvková organizace

Sídlo

Stará Rudná 121, Rudná pod Pradědem

Právní forma

příspěvková organizace
IČ
73184934
IZO 600132081

Zřizovatel

Obec Rudná pod Pradědem, Stará Rudná 89
IČ
00575984

Ředitelka školy

Mgr. Zdeňka Kadláčková (od 1. 8. 2012)

Součásti zařízení
IZO

Kapacita

Základní škola

102008159

20

Mateřská škola

119500639

15

Školní družina

119500612

20

Školní jídelna

119500621

50

Adresy pro dálkový přístup

zs.rudna@seznam.cz
www.skola.rudnapodpradedem.cz

Školská rada
Školská rada byla zřízena 30. 12. 2005, má 3 členy a ve své činnosti se řídí ustanovením § 168
odst. 1 zákona čís. 561/2004 Sb. a jednacím řádem. Ve školním roce 2012/2013 se sešla celkem
dvakrát.
Počty dětí a žáků školy ve školním roce 2012/2013 (k 30. 9. 2012)
Počet tříd/oddělení
Počet dětí
Základní škola

1 (ročníky 1. - 5.)

12

Mateřská škola

1

15

Školní družina

1

12

Počty žáků v jednotlivých ročnících
Počet dětí

Z toho dívek

1. ročník

2

1

2. ročník

3

1

3. ročník

4

1

4. ročník

2

1

5. ročník

1

1
3

1.1 Charakteristika školy
Škola je tvořena 1. stupněm základní školy a jedním
oddělením mateřské školy. V základní škole se děti
vzdělávají ve společné třídě v pěti ročnících. Tento
styl práce je velmi náročný, ale z finančních důvodů
nelze děti dělit po ročnících, případně ročníky jinak
kombinovat. Jedná se o vesnickou školu, kterou
navštěvují pouze místní děti.
V mateřské škole jsou děti vyučovány také
v jednotřídním seskupení, kolektiv je tvořen dětmi od
tří let až do předškolního věku. V tomto složení
spatřujeme výhodu pro dětský kolektiv – děti jsou nenásilně směrovány k toleranci,
různorodosti, vzájemné spolupráci a pomoci. Z hlediska pedagogického je ale výuka ve
smíšeném kolektivu velmi náročná.
Součástí školy je také školní družina a školní jídelna s kuchyní.

1.2 Materiálně technické podmínky školy
Ke své činnosti škola využívá dvě budovy – budovu školy, ve které se uskutečňuje činnost
základní školy, mateřské školy a školní družiny a budovu školní jídelny, která je využívána ke
stravování žáků, zaměstnanců školy a obce. Ve školním roce 2012/2013 byly využívány tři
učebny (kmenová třída, učebna výtvarné výchovy a pracovních činností a učebna výpočetní
techniky). Hlavní učebna je vybavena dataprojektorem a interaktivní tabulí. Před zahájením
školního roku byla v učebně vybudována relaxační zóna s kobercem, dvěma sedačkami, stolky
a třídní knihovnou. Tato část byla v průběhu roku dětmi hojně a s oblibou využívána. Během
vánočních prázdnin byla provedena ve třídě kompletní výměna zářivkových svítidel. Škola
nedisponuje školní knihovnou.
Sportovní činnosti probíhají ve školní tělocvičně, případně na obecním asfaltovém hřišti
v blízkosti školy.
Vnitřní prostory školy prošly před zahájením školního roku velkou modernizací. Za pomoci
všech zaměstnanců školy, obce a několika rodičů byly odstraněny v části budovy staré olejové
nátěry a byly nově vymalovány všechny prostory. Starý, nevyhovující a zatuchlý nábytek byl
zlikvidován a všechny místnosti byly vybaveny většinou darovaným, modernějším nábytkem.
V prostorách mateřské školy byla vybourána příčka temné jídelničky a došlo k otevření
a zesvětlení hlavního prostoru. Byl modernizován kuchyňský kout a po celém obvodu byly
strženy umakartové obklady, za kterými se držela plíseň. Nábytek z osmdesátých let v mateřské
škole a družině byl opatřen novými nátěry a doplněn boxy na hračky. V hlavní chodbě byl
instalován nový nábytek pro odkládání oděvů dětí a byla provedena výmalba a výměna
některých svítidel. Původní elektrické rozvody v lištách byly zasekány do zdiva.
Modernizací prošla také ředitelna, která byla vybavena pouze z darovaného nábytku a doplňků.
Vzhledem k dokumentaci, která je zde uchovávána, přestala být průchozí místností. Byl zřízen
samostatný kabinet pro vychovatelku školní družiny. Jeho vybavení je však v nevyhovujícím
stavu.
Celkový technický stav budovy je víceméně dobrý, je však potřeba každoročně investovat do
postupných úprav. Největším problémem je stav sociálního zařízení pro mateřskou školu, kde se
ve velké míře vyskytuje vlhkost a prostory jsou temné, studené a nemoderní. Vlhkost se také
vyskytuje na chodbách přízemí. Pro nový školní rok je přislíbena od zřizovatele rekonstrukce
sociálního zařízení, propojení místností, zabudování všech rozvodů pod omítku, ukrytí úklidové
komory s bojlerem a celková modernizace.
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Druhým nedostatkem ve vybavení školy je učebna výpočetní techniky. Počítače stojí na desítky
let starých lavicích, které nemají dostatečnou pevnost, nevyhovují ani židle, na kterých děti sedí.
Elektrické rozvody jsou prováděny po zdi v lištách za počítači, některé kabely vedou po zemi.
Z předchozích let je škole udělena výjimka KHS na opravu podlah, která by měla být řešena do
konce roku 2014.
Jedním z posledních nedostatků školy je nefunkčnost školní zahrady. Tato je velkým problémem
pro činnost mateřské školy. Na zahradě se nachází jeden domek na hračky a nářadí, jehož dřevo
i střecha chátrá. Malý domeček pro děti je také potřeba opravit a opatřit novým nátěrem.
Pískoviště je jediným funkčním prvkem zahrady, ale je umístěno na přímém slunci, což je
v letních měsících nevhodné. Prakticky chybí jakákoliv výsadba, případně zahradní koutek pro
děti. Školní zahrada neobsahuje žádné herní prvky a její terén je značně nerovný.
Technický stav druhé budovy, ve které se provozuje činnost školní jídelny není dobrý. Střechou
zatéká, na zdi se opakovaně tvoří mapy. Okna jsou v dezolátním stavu, nátěry jsou oprýskané,
skla jsou místy prasklá. Sociální zařízení je zastaralé, záchod pro školní děti a zaměstnance je
navíc málo prostorný. Nábytek je také nemoderní, ale funkční. Vybavení školní kuchyně je
vyhovující a účelné. Do budoucna bude potřeba kuchyň vybavit myčkou na nádobí a novým
nádobím. Chybí drobné nádobí, ale i hrnce, nože apod.
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Přehled vzdělávacích programů

V průběhu školního roku byly zjištěny nedostatky ve všech školních vzdělávacích programech
školy (ZŠ, MŠ i ŠD). Během následujícího školního roku se bude muset postupně pracovat na
změnách a uvedení ŠVP do souladu z RVP ZV.

2.1 Základní škola
Základní škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Rudná pod
Pradědem ve znění pozdějších dodatků.
2.1.1

Učební plán

Předmět
Český jazyk
Čtení/Psaní, Čtení
Sloh
Anglický jazyk
Člověk a jeho svět
Matematika
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova
Informatika
Celkem 118 hodin

1. ročník
10

0
2
4
1
1
1
2
0
21

2. ročník
5
4
1
0
2
5
1
1
1
2
0
22

3. ročník
5
2
1
3
3
5
1
1
1
2
0
24

4. ročník
4
2
1
4
3
5
1
2
1
2
0
25

5. ročník
4
2
1
3
4
5
1
2
1
2
1
26

2.2 Mateřská škola
Mateřská škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu Mateřské školy Rudná pod
Pradědem „Procházka po barevných kamíncích“.

2.3 Školní družina
Školní družina pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro Školní družinu „Barevný
rok“.
2.3.1

Zájmové útvary

Ve školním roce 2012/2013 bylo dětem nabídnuto 5 zájmových útvarů:
Sborový zpěv
Sportovní kroužek
Angličtina pro ZŠ
Angličtina pro MŠ
Náboženství a etická výchova
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Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

3.1 Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor je tvořen třemi pedagogy – ředitelka školy a zároveň učitelka ZŠ,
vychovatelka školní družiny a zároveň učitelka ZŠ, učitelka MŠ. V pololetí došlo ke změně
vyučující v MŠ z důvodu opakovaného neplnění povinností a zanedbávání výuky. Průměrný věk
pedagogů na konci školního roku je 40 let. Podmínky odborné kvalifikace pedagogického sboru
nejsou splněny, jejich znalosti a dovednosti však umožňují plnit cíle realizovaných vzdělávacích
programů. Ředitelka školy nemá vzdělání pro vedoucí pracovníky, se začátkem školního roku
však toto studium zahájila (Studium Školského managementu, tzv. Funkční studium II).
Výchovné poradenství na škole je řešeno kvalifikovaným poradcem (v osobě ředitelky školy),
kvalifikovaný koordinátor ICT ve škole není – činnost koordinátora ICT zajišťuje ředitelka
školy.
3.1.1

Věková struktura pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci

Muži

Ženy

Celkem

do 35 let

0

1

1

35-45 let

0

1

1

45-55 let

0

1

1

nad 55 let

0

0

0

v důchodovém věku

0

0

0

Celkem

0

3

3

3.1.2

Kvalifikace pedagogického sboru

Dosažené vzdělání
Učitelka ZŠ

Učitelství pro 2. stupeň Ma-TeV
Rozšiřující studium Informatiky pro základní školy
Rozšiřující studium Informatiky pro střední školy

Učitelka ZŠ

SŠ nepedagogického zaměření

Učitelka MŠ

SŠ pedagogického směru (1. pololetí školního roku)
VOŠ pedagogická a sociální – Sociální pedagogika (2. pololetí školního roku)

Vychovatelka

SŠ nepedagogického zaměření

VP

Specializační studium výchovného poradenství

3.2 Ostatní zaměstnanci
Na úseku školní jídelny pracuje vedoucí školní jídelny a kuchařka, o úklid školy se stará
uklízečka, ekonomickou agendu vedla jedna pracovnice. Ostatní nepedagogické pracovníky
škola nemá. V průběhu školního roku došlo k několika změnám:
7

1. Vedoucí školní jídelny a pracovnice ekonomické agendy (v jedné osobě) se rozhodla
ukončit svoji činnost z důvodu vytíženosti a nových povinností v hlavním zaměstnání.
Tento stav zapříčinil i odchod kuchařky, která už dlouhodobě ze zdravotních důvodů
o ukončení zaměstnání uvažovala. Aby nedošlo k narušení plynulosti chodu školní
jídelny, byla oslovena zájemkyně o místo ze školní databáze uchazečů o zaměstnání.
V letních měsících si pak samostudiem a spoluprací s podobnou školní jídelnou doplnila
potřebné znalosti tak, aby mohla od nového školního roku vykonávat práci kuchařky
a zároveň zastat funkci vedoucí ŠJ.
2. Ekonomické služby byly smluvně dohodnuty s externí firmou, která má již dlouhodobé
zkušenosti s vedením ekonomické agendy na malotřídních školách. Byly osloveny čtyři
firmy, z nichž zvolená nabízela nejširší okruh zpracování za nejlepší cenu.

3.3 Vedení zájmových útvarů
Na programu zájmových útvarů se podíleli dobrovolně čtyři pracovníci. Do budoucna bychom
uvítali nabídku z řad místních obyvatel nebo rodičů, kteří by mohli s vedením kroužků pomoci.
Není v silách pedagogického sboru, který je vytížen výukou a organizací mnoha projektů a akcí,
ještě pravidelně zajišťovat dobrovolnou odpolední činnost pro děti.

Květen 2013, Kostel v naší obci

Duben 2013, Odpolední angličtina
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4

Spolupráce s dalšími partnery

4.1 Spolupráce s rodiči a veřejností
Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně nejen na pravidelných třídních
schůzkách, ale i kdykoliv během školního roku při individuálních konzultacích. S děním ve škole
jsou pravidelně seznamování prostřednictvím osobního kontaktu, vydáváním pravidelného
měsíčního školního zpravodaje nebo na internetových stránkách školy. V zájmu školy je
postupné vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí a jejich zapojování do dění školy.
Rodiče se také podílejí na financování mimoškolních aktivit, v této oblasti aktivně působí tři
matky jako zástupkyně rodičů, které se starají o získané finance z aktivit dětí, případně darů.
V průběhu celého školního roku docházelo k oslovování veřejnosti s žádostí o pomoc
v dovybavování školy. Podařilo se tak zajistit hmotné dary v přibližné hodnotě přes 63 tisíc
korun. Škola tak z darů získala několik kusů nábytku, knihy, hračky, drobné spotřebiče, barvy,
koberce, šicí stroj, závěsy, květiny a květináče, nástěnné dekorace nebo třeba kreslicí a výtvarné
potřeby. Na učební pomůcky přispěla finanční částkou firma Alcom Alval, s.r.o., která také
vypomohla s dopravou objemného nábytku zapůjčením nákladního auta a úhradou nákladů za
dopravu. Firma Brotex – výroba bytového textilu darovala několik kusů pokrývek, polštářů
a povlečení. Dalšími sponzory byla Prodejna bytových dekorací a dárkového zboží Břidličná,
Prodejna květin Iva Cabáková Břidličná, Stavebniny Žváčková Rýmařov, pan Michal Strápek
Rudná pod Pradědem, Truhlářství K+K Dolní Moravice, Ing. Lekeš Šternberk, Ing. Ubrová
Brno, Dagmar Dubová Bruntál, Daniela Gregerová Rýmařov, Pavlína Byrtusová Rudná pod
Pradědem, Velkoobchod hraček Pavlis Opava, Pavel Štěpaník Horní Benešov, Mgr. Hložanka
Sviadnov. V závěru školního roku jsme pak obdrželi sponzorský dar od zaměstnanců ZOO
Ostrava v podobě několika krabic plyšových hraček a nástěnných výukových obrazů
s anglickými názvy zvířat. Mateřská škola pak vyhlásila sbírku koloběžek a odrážedel, díky které
se nám sešlo deset téměř zánovních vozítek, které děti hojně využívají při hrách na hřišti.
Všichni pedagogičtí pracovníci mají zájem o zviditelnění školy na veřejnosti, seznamují
veřejnost s činností školy v pravidelném měsíčním zpravodaj, propagují školu na internetových
stránkách, organizují akce pro veřejnost (Jarmark, Den matek apod.) a pěstují v dětech pocit
sounáležitosti s obcí (Masopust, Morana, Kostel v naší obci apod.).

Únor 2013, Masopustní průvod
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4.2 Spolupráce se zřizovatelem
Spolupráce se zřizovatelem fungovala na výbornou. Nejmasivnější byla v letních měsících před
zahájením školního roku, kdy došlo k velké modernizaci budovy. Do úprav a oprav se zapojili
všichni zaměstnanci a přispěli tak k tomu, že jsme prvního září přivítali děti v radikálně změněné
škole. Vybavování školy a školky je samozřejmě ovlivněno finančními možnostmi a prostředků
není nadbytek. Přesto se podařilo vytvořit lepší zázemí pro výuku, zakoupit nové učebnice
a pracovní sešity, které jsou nezbytné pro práci v jednotřídní škole.
Komunikace se zřizovatelem byla pravidelná, kompetentní pracovníci obce byli informovaní
o dění ve škole a byli seznamováni s návrhy změn vedoucích ke zvelebování školy. Pravidelně
docházelo k hlášení poruch a potřebných oprav budovy. Se zřizovatelem byla předběžně
domluvena rekonstrukce sociálního zařízení MŠ a postupné úpravy školní zahrady. Zřizovatel
participoval na drobných opravách i v průběhu roku, zajistil nápravná opatření vyplývající
z prověrky bezpečnosti (snížené zábradlí u venkovního schodiště, výměna skleněné výplně dveří
MŠ, výměna krytů na svítidlech, oprava svítidel v učebně, oprava tělocvičného nářadí, oprava
plotu školní zahrady aj.). Ke konci školního roku byla navržena změna zřizovací listiny.
Škola je nápomocna obci při zabezpečení programu na obecních akcí (Vítání občánků, Den
matek apod.). Děti se dále účastnily drobné pomoci při projektu obecního dětského hřiště
a tvořily výtvarné koláže na toto téma.

4.3 Spolupráce s jinými subjekty
V uplynulém školním roce výchovná poradkyně úzce spolupracovala s Pedagogickopsychologickou poradnou v Bruntále a se Střediskem výchovné péče v Bruntále. S psychology
se hlouběji jednalo ve dvou případech, v závěru roku pak došlo ke společné organizaci
zábavného dopoledne pro děti pod vedením odborníků. Cílem bylo upevňovat vztahy v třídním
kolektivu, případně pracovat s negativními projevy mezi dětmi.
Fungovala také spolupráce s předsedkyní školské rady, která pravidelně navštěvovala školu
a vyměňovala si s vedením školy potřebné informace.
Aktivní spolupráce probíhala také s římskokatolickou církví Malá Morávka. V souladu se
vzdělávacími programy nám pastorační asistentka připravovala vstupy a projektové dny, které
doplňovaly výuku (převážně ČSV). Další vstupy do výuky pak byly zařazeny díky spolupráci
s hasičským záchranným sborem.
V rámci zdokonalení se a využití možnosti náslechů během roku nová učitelka MŠ navštívila dvě
mateřské školy v okrese Bruntál, ve kterých získávala zkušenosti a hledala inspiraci pro svou
práci.
Ředitelka školy pak úzce spolupracovala s řediteli
některých ostravských škol, kdy v rámci studia
školského
managementu
získávala
potřebné
informace a cenné rady.

Březen 2013, Beseda s hasiči
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Pedagogové jsou v účasti na dalším vzdělávání omezeni z důvodu problému zastupitelnosti ve
výuce. I přes toto omezení k dalšímu vzdělávání dochází jednak na organizovaných seminářích,
jednak při samostudiu:
•

studium Školského managementu na Ostravské univerzitě,

•

Všech pět pohromadě Ostrava,

•

Všech pět pohromadě Olomouc,

•

Výuka dějin v prvouce,

•

Les ve škole,

•

náslechy učitelky MŠ ve dvou mateřských školách,

•

osobní návštěvy a odborné konzultace učitelky MŠ s pracovníky PPP,

•

praxe ředitelky školy na jiných školách,

•

složení zkoušky a získání certifikátu z psaní Comenia Script,

•

získání osvědčení pro výuku čtení metodou Sfumato.

Učitelka MŠ se zavázala dostudovat předškolní pedagogiku, vychovatelka ŠD zahajuje studium
k získání kvalifikace v příštím školním roce.
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Údaje o zápisu a výsledky přijímacího řízení

6.1 Zápis k povinné školní docházce
K zápisu se ve školním roce 2012/2013 dostavily tři děti. Ředitelka školy vydala celkem
3 rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014. Rozhodnutí
o odkladu školních docházky nebylo vydáno.
U zápisu byli rodiče upozorněni na to, že děti neumějí dobře mluvit, mají špatnou výslovnost
a nepoužívají správné pády. Rodičům bylo doporučeno před nástupem do první třídy na
problému intenzivně pracovat a navštěvovat logopedickou poradnu.

6.2 Zápis dětí do mateřské školy
Vzhledem ke zvýšenému zájmu o umístění dětí do mateřské školy ředitelka školy po dohodě se
zřizovatelem rozhodla o vyřízení navýšení kapacity mateřské školy v rejstříku škol. Žádost byla
na MŠMT vyřízena kladně, takže pro nový školní rok bude možné (za dodržení podmínek
stanovených Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje) přijmout 20 dětí.
K zápisu se dostavilo celkem 8 nových dětí. Ředitelka školy vydala 8 rozhodnutí o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání. Rozhodnutí o nepříjetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vydáno
nebylo.

6.3 Výsledky přijímacího řízení
V letošním školním roce skončila pátou třídu jedna žákyně, která byla přijata na víceleté
gymnázium.
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Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

7.1 Klasifikace prospěchu žáků
1. pololetí
Třída

Počet
žáků

Prospělo

Prospělo
s vyznamenáním

Neprospělo

Neklasifikováno

1.

2

0

2

0

0

2.

3

0

3

0

0

3.

4

0

4

0

0

4.

2

0

2

0

0

5.

1

0

1

0

0

Celkem

12

0

12

0

0

Třída

Počet
žáků

Prospělo

Prospělo
s vyznamenáním

Neprospělo

Neklasifikováno

1.

2

0

2

0

0

2.

3

0

3

0

0

3.

4

0

4

0

0

4.

2

0

2

0

0

5.

1

0

1

0

0

Celkem

12

0

12

0

0

2. pololetí

7.2 Výchovná opatření
1. pololetí
Počet
žáků

Pochvala
TU

Pochvala
ŘŠ

12

1

4

Počet
žáků

Pochvala
TU

Pochvala
ŘŠ

12

2

4

Napomenutí
Důtka TU
TU
0

0

Důtka ŘŠ

2. stupeň
z chování

3. stupeň
z chování

0

0

0

Důtka ŘŠ

2. stupeň
z chování

3. stupeň
z chování

0

0

0

2. pololetí
Napomenutí
Důtka TU
TU
0

0

Poznámka: Každému žákovi byla udělena v 1. i 2. pololetí neoficiální pochvala třídní učitelky
(krátké slovní hodnocení), ve které byly individuálně vyzvednuty klady jednotlivých dětí.
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7.3 Údaje o zameškaných hodinách
1. pololetí
Třída

Počet
žáků

Počet
omluvených
hodin

Počet
omluvených
hodin na žáka

Počet
neomluvených
hodin

Počet
neomluvených
hodin na žáka

1.

2

71

35,5

0

0

2.

3

10

3,3

0

0

3.

4

77

19,25

0

0

4.

2

10

5

0

0

5.

1

21

21

0

0

Celkem

12

189

15,75

0

0

Třída

Počet
žáků

Počet
omluvených
hodin

Počet
omluvených
hodin na žáka

Počet
neomluvených
hodin

Počet
neomluvených
hodin na žáka

1.

2

90

45

0

0

2.

3

86

28,67

0

0

3.

4

166

41,5

0

0

4.

2

76

38

0

0

5.

1

31

31

0

0

Celkem

12

449

37,41

0

0

2. pololetí

Za celý školní rok bylo zameškáno 638 hodin, což je průměrně 53,16 hodin na žáka.

7.4 Údaje o integrovaných žácích
V uplynulém školním roce nebyli integrováni žáci s jakýmkoliv druhem postižení a nebylo
vyučováno podle individuálních vzdělávacích plánů.

7.5 Plnění cílů vzdělávání stanovených školním vzdělávacím programem
Celoroční plán práce byl splněn v celém rozsahu, navíc byl v průběhu školního roku několikrát
doplňován o další aktivity, které vyplývaly z chodu školy a z nabízených možností. Celý školní
rok byl velice náročný, protože na všech aktivitách se podíleli pouze tři pedagogové, kteří museli
zvládat daleko více akcí v přepočtu na jednu osobu, než je na větších školách. I přes toto
znevýhodnění se nám dařilo držet krok s městskými školami a připravovat pro děti pestrý
a zajímavý program v souladu s celoročním plánem.
Hlavní úkoly školy ve vzdělávací oblasti byly plněny v souladu se vzdělávacími programy (ZŠ,
MŠ, ŠD). Vzhledem k nedostatkům v těchto programech, které byly během roku zjišťovány se
ale vyučující řídili také rámcovými vzdělávacím programy tak, aby nedocházelo k zanedbání
výuky. Nedostatky ve vzdělávacích programech bohužel plynou z předchozí doby, kdy při
převzetí školy novým vedením nebyly tyto okolnosti bývalým vedením oznámeny. Náhodným
prohledáním starší e-mailové korespondence bylo zjištěno, že ČŠI na tuto skutečnost
14

v předchozích letech upozorňovala a oznamovala, že ŠVP nejsou v souladu s RVP. ŠVP, které
byly pro nový školní rok předány při převzetí vedení školy jsou ale staršího data, než hodnocení
ČŠI, z toho tedy plyne, že nebyly opraveny a doplněny.
Ihned po zjištění této skutečnosti bylo zahájeno jednání s učiteli o změnách ŠVP a jeho
případných opravách. Postupně tedy bude docházet k úpravám, v mateřské škole bude celý ŠVP
přepracován do nové podoby.
Na začátku školního roku bylo provedeno vlastní hodnocení školy, na základě kterého škola
zvyšovala kvalitu výchovně vzdělávacího procesu. Nadále byly rozvíjeny oblasti, které byly ve
škole úspěšné a fungující (sportovní dny, dodržování tradic) a současně byly vkládány nové
prvky s cílem zkvalitnit výuku (projektové dny, příprava dětí na soutěže, účast v matematických
soutěžích, zapojení se do celostátních projektů aj.).
Průběh vzdělávání byl hodnocen na základě hospitační činnosti, ve které došlo ke zmapování
práce jednotlivých učitelů. Byly zjištěny vážné nedostatky u jednoho pedagoga, a proto muselo
dojít ke změně v učitelském sboru v průběhu školního roku. Hospitace byly také prováděny
s cílem zjišťovat vzdělávací potřeby učitelů a plánovat jejich profesní rozvoj, kontrolovat přístup
k žákům a komunikaci s nimi a v neposlední řadě kontrolovat dodržování tematických plánů.
Kromě hospitací byly prováděny pravidelné návštěvy ve vyučování mezi pedagogy navzájem.
Škola svým rozsahem a organizací tento způsob náslechů běžně umožňuje, a tak mezi pedagogy
neustále dochází ke sdílení znalostí, dovedností či zkušeností.
Stávající pedagogický sbor je již propojeným týmem, který usiluje o společné cíle a hledá stále
účinnější způsoby, jak je naplňovat.

Prosinec 2012, Vystoupení pro veřejnost Princové jsou na draka
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Prevence rizikových projevů chování

V uplynulém školním roce nebyly na škole v rámci prevence rizikových projevů chování řešeny
žádné závažnější případy. Neomluvená absence a záškoláctví se ve škole nevyskytují.
Veškeré způsoby práce, které spolu děti a žáci školy vykonávají, vedou ke vzájemné toleranci
a ohleduplnosti. Je to dáno typem školy, kdy vzhledem k počtu dětí mnohdy nic jiného nezbývá.
Sestavit družstvo např. pro hru znamená navzájem se spolu domluvit, protože jinak by nebyl dán
dohromady tým. Děti se ve věkově smíšené skupině učí zcela přirozenou cestou vzájemné
spolupráci – mladší spolužáci se učí od starších a později jako starší jsou zase k mladším
tolerantnější.
Komunikace je přirozená a otevřená i k dospělým, protože se všichni na škole znají. V takto
malém kolektivu se nemůže stát, že se někdo bude schovávat za rouškou anonymity – jsou vidět
hned nejen dobré skutky, ale lze také rychle pracovat s negativními jevy, protože jsou brzy
odhaleny. Nedochází tak k rozvoji negativního chování, protože je rozpoznáno hned v základu.
Škola je tak pro děti bezpečnější.

8.1 Školní metodik prevence
Funkce školního metodika prevence v tomto školním roce nebyla samostatná, náplň jeho práce
byla propojena s činností výchovné poradkyně. Jelikož škola z minulých let neměla vypracován
minimální preventivní program, bylo v průběhu roku jednáno s vyučujícími (MŠ i ZŠ)
a připravovaly se podklady pro jeho vypracování pro další školní rok.

Květen 2013, Návštěva z PPP Bruntál

8.2 Zájmové kroužky, školní a mimoškolní aktivity
Škola pořádá velké množství aktivit druhotně zaměřených na prevenci rizikového chování,
vychovává a vede žáky ke zdravému životnímu stylu, dbá na osobnostní a sociální rozvoj a plně
zajišťuje příznivé sociální klima ve třídě i v rámci celé školy. Žáci jsou zapojování do všech
činností, účastnili se turistických vycházek a jiných akcí, při kterých dochází ke stmelování
kolektivu. Po celý rok také fungovaly zájmové kroužky v rámci školní družiny.
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8.3 Školní výchovné poradenství
Výchovné poradenství zajišťovala ve škole kvalifikovaná výchovná poradkyně. Činnosti
prováděné na úseku výchovného poradenství:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spolupráce s PPP v Bruntále, organizace preventivního programu pro děti,
evidence žáků s SPU (pro tento školní rok nulová),
zajištění odborné pomoci psychologa v konkrétních případech,
doporučení žáků k vyšetření v PPP,
příprava žádostí a podkladů pro PPP,
monitorování sociálně slabých a talentovaných žáků,
tvorba individuálních plánů pro žáky podle doporučení z PPP (v letošním roce bez IVP),
konzultační hodiny,
mapování problémů u nových žáků,
individuální pomoc rodičům při řešení problémů s jejich dětmi,
pomoc při vyplňování přihlášek na gymnázium,
pomoc při sepsání odvolání,
individuální pohovory s rodiči i žáky,
řešení drobných sporů v třídních kolektivech.

Na začátku školního roku nebyl ve škole evidován ani jeden žák s SPU. Během roku však byla
zprostředkována pomoc a doporučeno odborné pracoviště u několika dětí, jednak s podezřením
na patologické chování a jednak z důvodu logopedické nezralosti některých dětí v mateřské
škole. Doporučení využily pouze dvě matky ze čtyř.
Na úseku výchovného poradenství byla zorganizována návštěva psychologa z PPP, který provedl
šetření kolektivu a pro děti připravil hry formující třídní kolektiv a rozvíjející týmovou
spolupráci a vzájemnou důvěru.
Během roku došlo k několika sezením s dětmi i rodiči, o jejich průběhu jsou ve škole vedeny
záznamy.

Květen 2013, Program k prevenci negativního chování
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Aktivity školy

9.1 Uskutečněné akce ve školním roce 2012/2013
1. pololetí
17. září

Zahájení činnosti kroužku sborového zpěvu

18. září

Zahájení činnosti kroužků angličtiny pro MŠ a ZŠ

20. září

Zahájení činnosti kroužku náboženské a etické výchovy

3. - 5. října

Voňavé království – zahájení 1. fáze projektu

18. října

Podzimní košík, podzimní pranostiky

29. října

Program na Vítání občánků

1. - 2. listopadu

Dušičkový dýchánek (projektové vyučování se spaním ve škole)

21. listopadu

Tonda Obal na cestách

5. prosinec, 12. a 19. 12. Snídáme společně
5. prosince

Mikulášská nadílka

14. prosince

Obecní akce: Balonky pro Ježíška, Rozsvěcování vánočního stromu

17. - 18. prosince

Voňavé království – 2. fáze projektu

19. prosince

Hvězda svítí nad Betlémem, Poselství vánoc – projektová výuka

20. prosince

Divadelní představení pro rodiče – Princové jsou na draka

20. prosince

Vánoční jarmark

21. prosince

Vánoční besídka

17. ledna

Sněží, sněží, mráz kolem běží

2. pololetí
1. února

Zahájení činnosti kroužku sportovních her

9. února

Karneval

12. února

Masopustní průvod

4. - 7. února

Hrátky na sněhu (lyžování, sáňkování skiareál Avalanche)

14. února

Stopy ve sněhu

28. února

Není princezna jako princezna

březen

Pythagoriáda

11. března

Beseda s hasiči – 1. část

13. března

Veselé zoubky – projektový den

14. března

Hřej sluníčko, hřej

18. března

Beseda s hasiči – 2. část
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19. března

Vyprávění o Manchesteru

20. března

Morana

21. března

Velikonoce – Když jedna cesta zkříží druhou projektová výuka

22. března

Matematický klokan 2013

11. dubna

Kdopak se to líhne z vajíčka

12. dubna

Voňavé království – 3. fáze projektu

24. dubna

Víla Voděnka

6. května

Bezpečně do školy i na výlet – dopravní výchova Bruntál

9. května

Den matek – program pro maminky ve škole

10. května

Den matek – program pro veřejnost v kulturním domě

16. května

Květinka rozkvete, dobře je na světě

21. května

Divadlo Bruntál Povídejme si děti (na motivy Josefa Čapka)

22. května

Dvě hodiny se Standou a Kristýnou – zábavné dopoledne (PPP)

23. května

Kostel v naší obci – projektová výuka

květen, červen

6 návštěv plavání – bazén Břidličná

31. května

Povídání se Standou (PPP)

5. června

Dětský den v Podlesí

13. června

Mám kořeny, a přesto mohu létat

24. června

Výlet ZOO Ostrava

26. června

Pasování předškoláků na prvňáky, Vyřazování páťáků

26. -27. června

Spaní ve škole, opékání špekáčků, závěr roku

9.2 Enviromentální výchova
Enviromentální výchova na škole probíhala v rámci výuky předmětu Člověk a jeho svět. Bylo
uspořádáno několik projektových dnů s touto tematikou. Projekt Voňavé království proběhl ve
třech etapách a byl jednoznačně zaměřen na přírodu, její ochranu a využití jejich zdrojů. Děti se
účastnily také besedy Tonda Obal na cestách, která byla připravena kromě základní školy i pro
školu mateřskou. Byly organizovány akce se zaměřením na poznávání okolí. Ve školce proběhla
akce Květinka rozkvete, dobře je na světě. Celá škola společně navštívila Podlesí, kde proběhlo
dopoledne s bývalým panem řídícím naší školy (z roku 1967). Děti zde trávily veškerý čas
v lese, jezdily na koni a dověděly se mnoho zajímavostí. Školní rok byl završen výletem do ZOO
v Ostravě, kde byla také enviromentální výchova posilována.

Červen 2013, Návštěva stáje Podlesí

Březen 2013, Voňavé království
19

9.3 Projekty realizované z cizích zdrojů
V tomto školním roce byl dokončen projekt EU Peníze do škol.

9.4 Zapojení školy do celostátních či evropských projektů a programů
Ovoce do škol – žáci 1. až 5. ročníku dostávali zdarma pravidelné množství ovoce nebo
zeleniny. Základním cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny,
vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.
Mléko do škol – od května byla škola zapojena také do projektu dotovaného mléka a mléčných
výrobků. Tento projekt měl u dětí velký ohlas. Cílem projektu je podpora dětí v konzumaci
mléčných výrobků a zdravém stravování. Škole je poskytována dotace, aby mohla svým žákům
nabízet mléko a mléčné výrobky za příznivější ceny.
Les ve škole – nově se škola zapojila do mezinárodního programu Les ve škole. Tento výukový
program běží ve 21 zemích světa. Škola díky zapojení do projektu získává zdarma metodické
materiály, pracovní listy do výuky, materiály a pomůcky vhodné k učení o lese a v lese
a interaktivním způsobem může vyučovat o ekosystému lesa.
Recyklohraní – další pro letošní rok v naší škole nový celostátní projekt, který prohlubuje
znalostí žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Škola získává body za zodpovězení otázek
a úkolů, týkajících se odpadové problematiky a za sběr baterií. Body si pak žáci mohou směnit
v internetovém obchodě za drobné ceny.

Listopad 2012, Tonda Obal na cestách

Listopad 2012, Tonda Obal na cestách

Veselé zoubky – děti se zapojily do preventivního programu péče o zuby, škola obdržela
interaktivní program na DVD, uskutečnila projektový den a pro děti získala zdarma balíčky
zubních potřeb.
Pomáháme s fondem Sidus – děti se účastnily dobročinného projektu, jehož cílem bylo získat
finanční prostředky na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR.

9.5 Účast na soutěžích a výstavách
Účast na mnohých soutěžích je pro školu velmi problematická, jak kvůli dopravě na soutěže, tak
kvůli podmínkám, které jsou mnohdy pořádajícími organizacemi nastaveny. Častou podmínkou
je vytvoření družstev a týmů, které v naší malotřídní škole sestavit nejdou. I přesto se ale škola
snaží alespoň do některých soutěží zapojit.
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V loňském roce ve škole poprvé proběhla mezinárodní soutěž Matematický klokan. Ve čtvrtém
ročníku byl výsledek nad republikovým průměrem.
I přesto, že v pátém ročníku byla pouze jedna páťačka, zorganizovali jsme školní kolo
Pythagoriády. Výsledkem byla úspěšná řešitelka, která postoupila a byla pozvána do okresního
kola. Bohužel ale termín a místo konání okresního kola byly pro naši školu organizačně
komplikované, takže nebylo absolvováno.
Děti byly dále zapojeny do soutěží výtvarných (Vánoce, Mé toulky za zvěří) a jejich práce byly
vystavovány na zámku v Bruntále.

Únor 2013, Lyžování

Listopad 2012, Dušičkový dýchánek

Květen 2013, Přípravy na Den matek

Duben 2013, Plavání
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10

Údaje o výsledcích inspekční činnosti

Ve školním roce 2012/2013 neproběhla na škole inspekční činnost dle § 174 zákona č. 561/2004
Sb., školský zákon.

11

Údaje o hospodaření školy

Hospodaření školy je popsáno v samostatné výroční zprávě o hospodaření za rok 2012, kterou
vypracovala ekonomka školy.

12

Přílohy

Přílohami této výroční zprávy jsou:
Autoevaluace Mateřské školy Rudná pod Pradědem (vypracovala Barbora Matějáková, DiS.)
Autoevaluace Školní družiny Rudná pod Pradědem (vypracovala Helena Vršanová)
Vydání všech zpravodajů Zprávičky ze školy ve školním roce 2012/2013

13

Závěr

Výroční zprávu vypracovala ředitelka školy Mgr. Zdeňka Kadláčková.
Pedagogická rada projednala Výroční zprávu o činnosti školy dne 23. 8. 2013.
Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy dne 30. 8. 2013.
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