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1 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 20

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 2013/2014 se sešla jednou.

Počty dětí a žáků školy ve školním roce 2013/2014 (k 30. 9. 2013/27. 6. 2014)
Počet tříd/oddělení Počet dětí

Základní škola 1 (ročníky 1. - 5.) 13/12

Mateřská škola 1 19/19

Školní družina 1 13/12

Počty žáků v jednotlivých ročnících (k 30. 9. 2013)
Počet dětí Z toho dívek

1. ročník 3 1

2. ročník 1 1

3. ročník 3 1

4. ročník 4 1

5. ročník 2 1
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1.1 Charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. je neúplná základní škola, jejímž
zřizovatelem je Obec Rudná pod Pradědem. Škola má právní subjektivitu a je tvořena jednou
třídou 1.  stupně  základní  školy,  jedním oddělením mateřské  školy,  školní  družinou a  školní
jídelnou. V základní škole se děti vzdělávají společně v pěti ročnících. Tento styl práce je velmi
náročný, ale z finančních důvodů prozatím nelze děti  pravidelně dělit  po ročnících,  případně
ročníky jinak kombinovat. Pokud by se v budoucnosti zvedl počet přijatých dětí, bylo by dobré
uvažovat o rozdělení školy na dvoutřídní. 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. Ve školce
jsou kromě místních dětí ve velmi malé míře zastoupeny i děti z okolních obcí.

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 2013/2014 byly využívány dvě
učebny (kmenová třída a učebna výtvarné výchovy a pracovních činností). Třetí učebna (bývalá
učebna výpočetní techniky) byla z důvodu nevyhovující podlahy, chladnosti, ponurosti a malé
využívanosti  uzavřena a technické vybavení  bylo přestěhováno do hlavní  učebny k přímému
používání  při  výuce.  V kmenové  třídě  byl  pro  tento  účel  instalován  nový  nábytek  spolu

s elektrickými rozvody. V rámci třídy tak přibyla k zóně
výukové  a  relaxační  ještě  zóna  počítačová.
Přestěhováním  výpočetní  techniky  přímo  do  kmenové
třídy byla navíc optimalizována výuka a dětem tak byl
umožněn  prakticky  neomezený  přístup  k  počítačům.
Tento  krok  přispěl  také  ke  zvyšování  počítačové
gramotnosti  dětí  a  byl  kladně hodnocen Českou školní
inspekcí.  Hlavní  učebna  je  dále  vybavena
dataprojektorem a interaktivní tabulí, v relaxační zóně se
nachází koberec, dvě sedačky, stolky a třídní knihovna.
Tato část byla v průběhu roku dětmi hojně a s oblibou
využívána. Škola nedisponuje školní knihovnou, dochází
ale  k  postupné  obnově  třídní  knihovny  a  dětem  je
umožňováno  zapůjčovat  si  knihy  i  domů.  Vzhledem

k malému počtu žáků je existence pouze třídní knihovny dostačující, v budoucnu je potřeba ale
dbát na pravidelné doplňování knihovny novými tituly a vyčlenit si k tomuto účelu prostředky
z příspěvku zřizovatele. V tomto školním roce se podařilo díky soukromému sponzorskému daru
část knihovny po mnoha letech obnovit. 

Díky jinému sponzorskému daru se v tomto školním roce radikálně změnily také prostory školní
družiny.  Starý,  před dvěma lety nátěrem opatřený nábytek byl  přesunut  do prostor  mateřské
školy, kde bude sloužit do doby, než se i zde bude vyměňovat stávající zastaralý nábytek za
nový. V družině byla umístěna nová darovaná sestava, která kromě dostatečných prostor pro
ukládání  her  a  materiálu  nabízí  dětem  další  možnost  využití  –  pult  ke  hře  Na  obchod
a kancelářský stůl s policemi ke hře Na banku.

Nevyhovující  vybavení  má i  nadále  kabinet  učitelky ZŠ a vychovatelky,  v  letošním roce se
podařilo získat pro tyto prostory bez vydání finančních prostředků alespoň psací stůl s policí.
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Sportovní  činnosti  probíhají  ve  školní  cvičebně  (malé  tělocvičně),  případně  na  obecním
asfaltovém hřišti  v blízkosti  školy.  V prostorách určených ke  cvičení  bude  potřeba  plánovat
generální  opravu  a  ve  spolupráci  se  zřizovatelem  počítat  s  většími  výdaji  na  rekonstrukci
parketové podlahy a ochranných prvků na oknech. 

Díky  vstřícnému  přístupu  zřizovatele  prošlo  velkou
rekonstrukcí  sociální  zařízení  pro  mateřskou  školu.
Došlo  k vybourání  příčky  mezi  původními  dvěma
místnostmi,  zabudování  rozvodů  pod  omítky  a  byly
vybudovány společné toalety a umývárny pro děti MŠ.
Zařízení  je  celé  nové  (omítky,  obklady,  rozvody,
sanitární vybavení), ke klasickým toaletám pak přibyl
jeden pisoár a sprcha. Byla vybudována uzamykatelná
místnost  pro  uklízečku,  kde  byl  zároveň  instalován
a ukryt  bojler.  Vstupní  chodbičku  do  nově
zrekonstruovaných  prostor  chtěl  bohužel  zřizovatel  ponechat  v  původním  stavu,  proto  byla
financována ze soukromých zdrojů tak, aby došlo ke sjednocení prostor a neprocházelo se do
nového prostředí přes starou nevzhlednou část. 

V ostatních prostorách mateřské školy nedošlo prakticky k žádným změnám. Byl pouze vybaven
kabinet  učitelky  darovanou  obývací  stěnou,  která  slouží  k  ukládání  ložního  prádla  a  jiného
materiálu.  V této  místnosti  probíhala  příprava  předškoláků v době odpočinku ostatních  dětí,
proto zde byl pořízen (také ze soukromých zdrojů) nový koberec. Pro příští školní rok bude třeba
pro zvýšení bezpečnosti naplánovat zvětšení prostor lehárny směrem do chodby a vybudovat tak
místnost, kde se bude paní učitelka věnovat předškolním dětem a zároveň sledovat odpočívající
děti. Díky rodičovskému fondu, do kterého jsme celý rok šetřili (výrobky z Jarmarku, drobné
dary dětem apod.) jsme zakoupili do školky novou kuchyňku na hraní a dětskou sedačku.

Na hlavní chodbě školy bylo umístěno zábradlí ke schodišti u vchodu a na toalety. Dále byla
vybudována dělicí příčka za šatničkou pro školní děti, aby se snížily tepelné úniky při otevírání
hlavních dveří. Hlavní vchod byl dále vybaven posezením (stůl a dvě křesílka) ze sponzorského
daru. 

Rekonstrukcí sociálního zařízení MŠ se nepodařilo odstranit vlhkost, která se v této místnosti
vyskytuje.  Při  deštích  (a  prakticky  celoročně)  je  vlhkost  problémem  celé  budovy,  podlahy
v přízemí, některé zdi a schodiště jsou nasáté vodou. Dochází také ke znehodnocování nových
botníků v přízemí, které vlhkost z podlah absorbují. Na budově jsou nevhodně provedeny svody
dešťové vody, je možné, že je to také důvodem velké vlhkosti. V přední části budovy voda ze
svodu vytéká na schodiště, v zadní části budovy voda stéká přímo pod budovu. Toto je řešeno
provizorními žlaby, v zadní části budovy je to ale nedostatečné, voda ze střechy tak vsakuje
přímo pod budovu. Bude třeba naplánovat výkopy a instalace potrubí,  které budou dešťovou
vodu odvádět jinam.

K technickému vybavení školy přibylo díky zaměstnancům školy několik starších i zcela nových
elektrospotřebičů (mikrovlnné trouby, lednička, žehlička, pračka, notebook). Z rozpočtu školy
pak bylo obnoveno počítačové vybavení pro ředitelku školy. V původním počítači byl změněn
operační systém a byl přesunut pro potřeby dětí. Škola v tomto roce neinvestovala do žádného
softwarového vybavení (vyjma aktualizací antivirového programu a školní matriky). U starších
počítačů, kde již nevyhovoval zastaralý operační systém je postupně zaváděn bezplatný operační
systém Linux. Veškeré výukové programy, které škola používá při výuce, získala bezplatně buď
zapojením  do  projektů  nebo  vyhledáváním  on-line  vzdělávacích  produktů  pro  děti.  Tyto
dostatečně nahrazují placené výukové programy, které jsou školám nabízeny. 

Na školní zahradě byly provedeny drobné úpravy. K pomoci byli přizváni také rodiče dětí. Ti,
kteří přišli pomoci, odpracovali mnoho hodin vykopáváním starých pařezů, přípravou záhonů
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pro  živý  plot  a  vybroušením  nátěru  z  domečku.  Další  část  hodin  odpracovaly  děti,  které
prováděly drobné zarovnávání terénu, výsadbu rostlin a mulčování záhonů. O další pomoc byl
požádán zřizovatel, který zajistil pro děti přenosné lavičky k posezení u ohně a práce na rovnání
terénu. Zatím se nepodařilo opravit malý dětský domeček umístěný vedle pískoviště. 

Jediným funkčním prvkem zahrady je pískoviště, které díky zřizovateli dostalo nový kabát. Bylo
přesunuto o několik metrů a upraveno po obvodu praktickým masivním ohraničením, které může
zároveň sloužit jako sezení pro děti. Nepraktické se jeví jeho přikrývání, které je zatím řešeno
plachtou  zatíženou  dřevěnými  kůly.  Vzhledem k velikosti  zahrady není  možné  ji  vybavovat
většími herními prvky. Proto je využíváno nové obecní dětské hřiště, kde se tyto herní prvky
nacházejí. Na školní zahradě chybí altán pro venkovní výuku dětí z mateřské i základní školy,
který by zároveň sloužil jako stinné místo při vysokých teplotách. Školní zahrada bohužel není
ani jinak pro děti příznivá a lákavá, škola nedosáhla na financování "přírodní učebny" v rámci
evropských projektů ani jiných darů. 

O sečení školní zahrady se vzorně stará zřizovatel. Při pravidelné údržbě obecních ploch bývá
udržována i tato část. 

V tomto školním roce byly zjištěny závady na střeše. Na půdě bylo objeveno několik míst, kde je
při  deštích  pravidelné  mokro.  Zřizovatel  byl  o  tomto  stavu  informován  a  zároveň  požádán
o zhotovení  alespoň  části  podlah  na  půdě,  kde  by  mohlo  docházet  ke  skladování  školního
materiálu. 

Technický stav druhé budovy, ve které se provozuje činnost školní jídelny se od loňského roku
nezměnil a není dobrý. Byly prováděny částečné opravy střechy, aby bylo omezeno zatékání do
skladu. 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  doplňovat  další  nádobí.  V průběhu  roku  byly
nakoupeny  nože,  hrnce,  příbory  a  talíře.  Kontrolou  KHS  byly  zjištěny  korodující  dřezy.
Zřizovatel byl o stavu dřezů informován a zahájil práce na odstranění závad. 
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2 Přehled vzdělávacích programů

Ve  školním  roce  2013/2014  se  v  MŠ  a  ŠD
vyučovalo  podle  nových  vzdělávacích  programů.
ŠVP ZŠ byl doplněn nově vypracovanými dodatky
v souladu s upraveným RVP ZV. Ostatní části ŠVP
byly  celoročně  analyzovány  a  byly  zhotovovány
poznámky pro případně úpravy v budoucích letech. 

V tomto  školním roce  se  poprvé  podařilo  oddělit
výuku první a druhé třídy v několika hodinách od
ostatních  ročníků  tak,  aby  začínajícím  školákům
mohla být poskytnuta větší individuální péče. 

2.1 Základní škola

Základní  škola  vyučuje  podle  Školního  vzdělávacího  programu  Základní  školy  Rudná  pod
Pradědem ve znění pozdějších dodatků. Školní rok byl koncipován v námořnickém duchu, byly
uskutečňovány "plavby"  vedoucí  k  poznávání  a  objevování  nového.  Školní  rok  byl  zahájen
z "kapitánského můstku" a námořníci během roku také v rámci projektových dní plnili učební
plán.  Vynikajícím  završením  tohoto  tématu  bylo  natáčení  pořadu  pro  děti  Šikulové  (Česká
televize), kdy nám byl napsán scénář na míru také v námořnickém stylu (viz kapitola Aktivity
školy).

2.1.1 Učební plán

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

Český jazyk 10 5 5 4 4

Čtení/Psaní, Čtení 4 2 2 2

Sloh 1 1 1 1

Anglický jazyk 0 0 3 4 3

Člověk a jeho svět 2 2 3 3 4

Matematika 4 5 5 5 5

Hudební výchova 1 1 1 1 1

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1

Tělesná výchova 2 2 2 2 2

Informatika 0 0 0 0 1

Celkem 118 hodin 21 22 24 25 26

2.2 Mateřská škola

Mateřská  škola  vyučuje  podle  nově  vypracovaného  Školního  vzdělávacího  programu
S KAŠPÁRKEM KOLEM SVĚTA  Mateřské  školy  Rudná  pod  Pradědem.  ŠVP respektuje
rámcové cíle dle RVP PV a zároveň směřuje k rozvoji klíčových kompetencí. 

Nově byl rodičům v měsíci srpnu nabídnut adaptační pobyt pro nově přijaté, ale i stávající děti.
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Protože došlo k navýšení kapacity MŠ a bylo přijato více nových děti, než v minulých letech,
bylo tohoto adaptačního pobytu hojně využito.  Více k činnosti  MŠ v přílohách této výroční
zprávy.

2.3 Školní družina

Vzdělávací program školní družiny BAREVNÝ ROK byl analyzován a před zahájením školního
roku přepracován. Činnost školní družiny od 1. 9. 2013 už probíhala podle nově schváleného
ŠVP. 

2.3.1 Zájmové útvary

Ve školním roce 2013/2014 byly dětem nabídnuty tyto zájmové útvary:

Angličtina pro ZŠ

Angličtina pro MŠ

Náboženství a etická výchova

Výtvarný kroužek
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3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

3.1 Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor je tvořen třemi stálými pedagogy – ředitelka školy a zároveň učitelka ZŠ,
vychovatelka školní družiny a zároveň učitelka ZŠ, učitelka MŠ. K tomuto stabilnímu sboru
podle finančních možností daného školního roku budou zaměstnáváni externí pedagogové, kteří
mohou dětem přinést něco nového zvenčí a oživit tak výuku. V tomto školním roce se podařilo
zajistit pro angličtinu kvalifikovanou učitelku anglického jazyka nejen v ZŠ, ale také v MŠ. Dále
v mateřské škole vypomáhala na minimální úvazek zkušená pedagožka, která se zaměřovala na
práci s předškolními dětmi.

Průměrný  věk  pedagogů  na  konci  školního  roku  je  42  let.  Podmínky  odborné  kvalifikace
pedagogického sboru zatím nejsou úplně splněny, znalosti a dovednosti pedagogů však umožňují
plnit  cíle  realizovaných vzdělávacích programů.  Ředitelka školy ukončila  studium školského
managementu a je kvalifikovaná pro výkon funkce ředitelky školy. Výchovné poradenství na
škole je řešeno kvalifikovaným poradcem (v osobě ředitelky školy), kvalifikovaný koordinátor
ICT ve škole není  –  činnost  koordinátora ICT zajišťuje  ředitelka školy.  Vychovatelka školní
družiny  zahájila  studium  pro  splnění  odborné  kvalifikace  a  učitelka  MŠ  vykonala  úspěšně
přijímací zkoušky, aby si také mohla doplnit kvalifikaci v předškolní pedagogice. V letošním
školním roce byla ve škole provedena kontrola ČŠI, která sledovala i  oblast kvalifikovanosti
pedagogického  sboru.  V inspekční  zprávě  pak  bylo  uvedeno:  "I  přes  stávající  nízkou  míru
odborné  kvalifikace  pro  výuku  na  1.  stupni  základní  školy  zodpovědný  přístup  vyučujících
společně  s  uplatněním  jejich  znalostí  a  praktických  zkušeností  vytváří  předpoklady  pro
naplňování  realizovaného  vzdělávacího  programu." V  závěrečném  hodnocení  pak  byla
zdůrazněna jako silná stránka školy "profesionalita a tvořivost pedagogického sboru". 

3.1.1 Věková struktura pedagogických pracovníků 

Pedagogičtí pracovníci Muži Ženy Celkem

do 35 let 0 2 2

35-45 let 0 1 1

45-55 let 0 1 1

nad 55 let 0 0 0

v důchodovém věku 0 1 1

Celkem 0 5 5

3.1.2 Kvalifikace pedagogického sboru

Dosažené vzdělání Obor

Učitelka ZŠ, 
ředitelka

vysokoškolské (Mgr.) Učitelství pro 2. stupeň Ma-TeV
Informatika pro základní školy
Informatika pro střední školy
Školský management

Učitelka ZŠ středoškolské SŠ nepedagogického zaměření
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Učitelka MŠ vyšší odborné (DiS.) VOŠ pedagogická a sociální – Sociální pedagogika

Vychovatelka středoškolské SŠ nepedagogického zaměření

VP Specializační studium výchovného poradenství

Učitelka ZŠ 
(externí)

vysokoškolské (Mgr.) Učitelství pro 2. stupeň Aj-Ma
Matematika pro střední školy

Učitelka MŠ 
(externí)

vysokoškolské (Mgr.) Učitelství pro 2. stupeň Ma-Fy

3.2 Ostatní zaměstnanci

Na úseku školní jídelny pracuje vedoucí školní jídelny a kuchařka (v jedné osobě), o úklid školy
se stará uklízečka, ekonomickou agendu vede externí firma. V letošním školním roce se podařilo
zaměstnat na minimální úvazek a pouze dobu určitou pracovníka údržby. Prioritou školy ale je
řešit  údržbářské  práce  se  zřizovatelem a  posilovat  spíše  pedagogickou práci  tak,  aby mohlo
častěji docházet k dělení vyučovacích hodin a škola tak mohla poskytovat žákům první a druhé
třídy  částečně  samostatnou  výuku.  Pomohlo  by  to  v  rozptýlení  mylných  obav  rodičovské
veřejnosti  z  toho,  že  dětem v prvních  třídách není  poskytována dostatečná pozornost.  Tento
názor bohužel rodiče ovlivňuje v rozhodování, zda své dítě umístit do venkovské či městské
školy. 

3.3 Vedení zájmových útvarů

Na  programu  zájmových  útvarů  se  podílely  dobrovolně  dvě  pracovnice  školy  a  pastorační
asistentka místní farnosti. Nedaří se rozšířit vedení kroužku z řad místních obyvatel nebo rodičů.
Není v silách malého pedagogického sboru, který je vytížen výukou a organizací mnoha projektů
a akcí, aby ještě ve větší míře zajišťoval dobrovolnou odpolední činnost pro děti.
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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. I v tomto školním roce se nám dařilo získávat další vybavení, hry, hračky
apod. Velkou měrou se tentokrát na vybavování hračkami a hrami podíleli všichni pedagogové,
kteří z vlastních finančních prostředků nakoupili dětem vánoční dárky v hodnotě přes 20 tisíc
korun. 

Příjemným překvapením byla spolupráce rodičů na úpravě školní zahrady. Bylo svoláno několik
brigád a postupně odpracováno společně s dětmi téměř 200 hodin. Protože se brigád účastnili
stále stejní rodiče, nebylo možné této výpomoci dále zneužívat, a proto byl o další  práce na
zvelebování zahrady opět požádán zřizovatel. 

Tradičně  bylo  připraveno během školního roku několik  společných akcí  pro rodiče  s  dětmi.
Drakiáda, vánoční vystoupení dětí, jarmark, vystoupení ke Dni matek, pasování předškoláků na
prvňáčky – tyto akce byly letos nově doplněny o velikonoční vystoupení a dílnu pro rodiče dětí
MŠ. oslavu svátku otců a zahradní slavnost v závěru roku. Účast rodičů na těchto akcích ale
bohužel  není hojná.  Stoprocentní návštěvnost  pak byla u rodičů předškolních dětí  na besedě
s ředitelem PPP k tématu nástupu dětí do první třídy.

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 i pro veřejnost. 

Také v letošním školním roce došlo k několika vzájemným návštěvám mezi školou a bývalým
panem řídícím (z r. 1967) Hanákem. Pan Hanák opět pomohl při pořádání dětského dne, který
celý proběhl v Podlesí. 

V rámci praxe studentů pedagogických fakult se podařilo v letošním roce zajistit praktikantku
pro  čtrnáctidenní  výuku  na  naší  škole.  Přítomnost  studentky  byla  vzhledem  k  jejím
nadstandardním  aktivitám velkým  zpestřením  školního  roku.  Vztahy  s  ní  pokračovaly  i  po
skončení její praxe, navštěvovala děti a na konci školního roku celou školu pozvala do svého
bydliště Andělské Hory, kde dětem připravila zajímavý program školního výletu i se závěrečným
posezením. 

4.2 Spolupráce se zřizovatelem

Spolupráce se zřizovatelem fungovala stejně dobře jako v minulém školním roce. Vždy pozitivně
reagoval  na  jakékoli  běžné  i  mimořádné potřeby.  Komunikace  byla  pravidelná,  kompetentní
pracovníci obce byli informování o dění ve škole a byli seznamováni s návrhy změn vedoucích
ke zvelebování školy. Ředitelka školy pravidelně žádala o participaci na údržbářských pracích.
V mnoha  případech  využívala  pomoci  i  z  jiných zdrojů,  aby zřizovatele  příliš  nezatěžovala.
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V průběhu  roku  byl  zřizovatel  požádán  o odstranění  závad  z  bezpečnostní  prověrky  a  byla
předložena  koncepce  dalšího  rozvoje,  týkající  se  vybavenosti  školy  a  jednotlivých  oprav.
Plánované úpravy předložené zřizovateli:

1. Zahrada:
- navážka hlíny, dorovnání terénu, 
- nátěr domečku, oprava střechy,
- přírodní učebna na dvoře pro dopolední činnosti MŠ i ZŠ, vybudování altánku.
2. Snížení vlhkosti v budově:
- provizorní řešení odtoků z okapů (velké množství vody zatéká pod školu), o volně položené 
žlaby děti zakopávají,
- zajištění branky u předního schodiště proti otvírání.
3. Počítačová učebna:
- přesunutí počítačového vybavení do hlavní učebny, odstranění elektrických rozvodů 
a modernizace učebny,
- vybudování zázemí pro pedagoga ZŠ, nábytkové řešení pro archiválie,
- výmalba, pokládka koberce (zateplení podlahy).
4. Lehárna:
- vystavění příčky, zvětšení prostoru lehárny, vybudování malé místnosti pro práci s předškoláky,
když ostatní děti spí.
5. Chodba:
- vystavění nové příčky na vstupní chodbě (velké úniky tepla při otevírání hlavních dveří).
6. Půda:
- řešení úložných prostorů na půdě, vybudování částečné podlahy,
- zatékání na půdu na sedmi místech, při velkých deštích stojí voda v izolačním materiálu.
7. Cvičebna:
- podlaha (výjimka KHS byla udělena do srpna 2014),
- ochranné mříže na oknech.
8. Kabinet vychovatelky:
- podlaha, stěny, vybavení.
9. Zádveří před kotelnou, samostatný vchod:
- zápach a prach z kotelny, vynášení popele kolem šaten a umýváren dětí
10. Školní jídelna:
- havarijní stav oken,
- vybudování šatny za vstupními dveřmi.
11. Návrh úsporných řešení:
- rozdělení osvětlení na spodní chodbě na tři okruhy.
12. Postřehy ČŠI k vybavenosti:
- historický nábytek v MŠ, chybějící zázemí pro vyučující,
- nedostatek větších stavebnic a didaktických her,
- chybějící střední velikost nábytku pro děti.
13. Výjimka na povrchovou úpravu podlah:
- do konce tohoto školního roku trvá výjimka KHS na opravu podlah v hlavní třídě, družině, 
cvičebně a počítačové učebně.

Během školního roku zřizovatel postupně zajišťoval práce z výčtu předkládaných zlepšení. Velká
část se do konce školního roku a během prázdnin podařila realizovat. Nutné budou ještě práce na
zvelebování  zahrady,  na  řešení  odvodu  vody  ze  střechy,  úpravě  půdy,  cvičebny,  kabinetu
vychovatelky, budově školní jídelny a další. Úplná a největší změna nastala v bývalé počítačové
učebně.  Během  roku  byla  uzavřena  a  nepoužívala  se,  ale  pro  příští  školní  rok  je  již  plně
nachystána  jako  zázemí  pro  pedagoga  ZŠ,  sklad  archiválií  a  pomůcek  a  malá  učebna  pro
oddělenou výuku. Dlouholetý problém s podlahami není zatím řešen, jedná se o velký finanční
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výdaj,  který  by  znemožnil  ostatní  rozvoj  školy.  Ředitelka  školy  požádala  KHS  o  další
prodloužení výjimky a zajistila alespoň částečné zlepšení situace. Každopádně se ale bude muset
nejpozději během příštích dvou let s úpravami podlah počítat. 

Milým zpestřením školního roku je aktivita zřizovatele na Mikuláše, dále uvítání dětí na začátku
školního roku,  při  pasování  předškoláků na prvňáky a rozloučení  s  vycházejícími  dětmi.  Při
těchto příležitostech zřizovatel přináší dětem drobné dárky a knihy. 

Škola je nápomocna obci při zabezpečení programu na obecních akcích (Vítání občánků, Den
matek, Setkání s důchodci). Pro veřejnost je také organizováno vánoční vystoupení s jarmarkem
a karneval pro děti, kterého se účastní i ostatní děti z obce a přilehlého okolí. Školní děti se také
v rámci výuky účastnily výstavy organizované obcí. Tradicí se již stalo organizování Masopustu,
Vynášení  Morany a pravidelná projektová výuka Kostel  v  naší  obci.  Díky těmto akcím děti
poznávají místo, kde žijí a probouzí se v nich pocit sounáležitosti s obcí.

Škola reprezentovala svou obec také při natáčení pořadu České televize Šikulové, při kterém
byla obec i škola představena v celorepublikovém i internetovém vysílání. 

V letošním školním roce škola z řad rodičů zajistila cvičitelku pro cvičení žen a nabídla možnost
místním maminkám i  ostatním ženám z obce účastnit  se  bezplatně dvakrát  týdně v zimních
měsících cvičení ve školní cvičebně. 

4.3 Spolupráce s jinými subjekty

V  uplynulém  školním  roce  výchovná  poradkyně  úzce  spolupracovala  s  Pedagogicko-
psychologickou poradnou v Bruntále a se Střediskem výchovné péče v Bruntále. Díky iniciativě
učitelky MŠ byla zorganizována beseda s ředitelem PPP pro rodiče předškolních dětí.

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. Byly
organizovány besedy pro ZŠ i MŠ.

Ředitelka školy úzce spolupracovala s řediteli některých ostravských škol, kdy v rámci studia
školského managementu získávala potřebné informace a cenné rady.

V tomto školním roce byla zahájena spolupráce se společností  Edulogy při  zavádění nových
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metod do výuky prostřednictvím digitálního vzdělávacího obsahu, umístěného na vzdělávacím
portálu eKabinet.cz.

Celá  škola  dvakrát  navštívila  ZŠ  Okružní  v  Bruntále,  jednou  při  příležitosti  výstavy  Věda
a technika, podruhé při vědecké show Michaela Londesborougha. 

Úzká spolupráce byla navázána se Základní školou v Malé Morávce. Jedná se také o malotřídní
školu  a  tak  je  tato  spolupráce  velkým  přínosem  pro  vedení  školy  při  výměně  zkušeností
a vzájemné pomoci.  V závěru školního roku pak naše děti  byly pozvány na atletický trojboj
organizovaný touto partnerskou školou. 

Výrazně  byly  do  výuky  zapojeny  návštěvy  Městské  knihovny  v  Bruntále.  Děti  pravidelně
navštěvovaly besedy, které nám v knihovně organizovali přímo na míru tak, aby program ladil
s ŠVP a probíraným učivem.

Z iniciativy školy byla požádána nadační společnost Women for Women o pomoc se zajištěním
celoročního  stravování  pro  některé  školní  děti.  Dvěma žádostem bylo  vyhověno,  společnost
pořádala  i  některé  aktivity,  na  které  byly  děti  zvány.  Z  důvodu  velké  vzdálenosti  a  těžké
dostupnosti jsme se však těchto aktivit nemohli zúčastnit.

Na základě nominace z řad rodičů jsme získali certifikát značky Rodiče vítáni. Z rodičovské
nominace cit.: "Škola se během krátké doby, téměř jednoho roku dostala z průměrné zapomenuté
"vesnické" školy a školky s podprůměrným vybavením, zastaralým uspořádáním a technickým
zázemím budovy, malým počtem vyučujících na školu schopnou konkurovat městské organizaci
s vyšším  rozpočtem.  Úroveň  výuky,  technické  a  další  materiální  vybavení,  kreativní  přístup
vyučujících k jednotlivým tématům výuky, vstřícnému chování k rodičům a neúnavné snaze se
stále zlepšovat. To vše je pro mne jako rodiče jednoznačným důvodem pro nominaci." Ve škole
byla prověřena kritéria, na základě kterých nám byla značka udělena. 
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5 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,

• Metodický seminář pořádaný Oxford University Press Olomouc,

• Teaching English: Upper Primary II. (Oxford University Press Olomouc),

• Teaching English: Upper Primary III. (Oxford University Press Olomouc),

• Kurz výuky finanční gramotnosti (Agnos Bruntál),

• Hody, hody, doprovody! Zpíváme jaru a mamince (Tandem Hradec Králové),

• Vzdělávací program Odpady a obaly (Ekokom),

• Seminář k projektu polytechnického vzdělávání v MŠ.
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6 Údaje o zápisu a výsledky přijímacího řízení

6.1 Zápis k povinné školní docházce

K zápisu  se  ve  školním roce  2013/2014  dostavilo  sedm dětí,  z  toho  jedno  po  dodatečném
odkladu. Ředitelka školy vydala celkem 5 rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání pro
školní rok 2014/2015. Rozhodnutí o odkladu školní docházky bylo vydáno na základě žádosti
rodičů ve dvou případech.

U zápisu  byli  rodiče  některých  dětí  upozorněni  na  to,  že  děti  neumějí  dobře  mluvit  a  mají
špatnou  výslovnost.  Rodičům  bylo  doporučeno  před  nástupem  do  první  třídy  na  problému
intenzivně pracovat a navštěvovat logopedickou poradnu.

6.2 Zápis dětí do mateřské školy

V aktuálním školním roce bylo zapsáno 8 nových dětí. Během roku došlo ve školce k drobným
pohybům v počtu docházejících dětí. 

K zápisu pro následující  školní rok se dostavily 3 děti.  Ředitelka školy vydala 3 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 skončili pátou třídu dva žáci, z nichž se jeden hlásil a byl přijat na
víceleté gymnázium.
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7 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. 1 0 1 0 0

3. 3 1 2 0 0

4. 4 2 2 0 0

5. 2 0 2 0 0

Celkem 12 3 9 0 0

2. pololetí

Třída
Počet
žáků

Prospělo
Prospělo

s vyznamenáním
Neprospělo Neklasifikováno

1. 2 0 2 0 0

2. 1 0 1 0 0

3. 3 1 2 0 0

4. 4 3 1 0 0

5. 2 0 2 0 0

Celkem 12 3 9 0 0

7.2 Výchovná opatření

1. pololetí

Počet
žáků

Pochvala
TU

Pochvala
ŘŠ

Napomenutí
TU

Důtka TU Důtka ŘŠ
2. stupeň
z chování

3. stupeň
z chování

12 0 5 0 0 0 0 0

2. pololetí

Počet
žáků

Pochvala
TU

Pochvala
ŘŠ

Napomenutí
TU

Důtka TU Důtka ŘŠ
2. stupeň
z chování

3. stupeň
z chování

12 0 5 0 0 0 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 97 48,5 0 0

2. 1 30 30 0 0

3. 3 28 9,33 0 0

4. 4 40 10 0 0

5. 2 16 8 0 0

Celkem 12 211 16,72 0 0

2. pololetí

Třída
Počet
žáků

Počet
omluvených

hodin

Počet
omluvených

hodin na žáka

Počet
neomluvených

hodin

Počet
neomluvených
hodin na žáka

1. 2 32 16 0 0

2. 1 47 47 0 0

3. 3 57 19 0 0

4. 4 177 44,25 0 0

5. 2 23 11,5 0 0

Celkem 12 336 28 0 0

Za celý školní rok bylo zameškáno 547 hodin,  což je průměrně 45,58 hodin na žáka. Došlo
k výraznému snížení počtu zameškaných hodin oproti loňskému školnímu roku.

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). Od 1. 9. 2013 škola vyučuje podle aktualizovaných ŠVP (ZŠ a ŠD), v mateřské škole
pak podle nového ŠVP S Kašpárkem kolem světa. 

V průběhu  školního  roku byl  vyhodnocován  platný  ŠVP a  korigován  pro  případné  budoucí
změny. Postupně bylo propojováno učivo ČSV 4. a 5. ročníku tak, aby mohlo v dalších letech
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docházet ke spojování výuky tohoto předmětu ve zmíněných ročnících. Cílem je vyučovat tento
předmět v pěti blocích během dvou let, čímž dojde ke zjednodušení výuky pro učitele i žáky.
V rámci malotřídní školy to bude výrazný krok k dalšímu zkvalitnění výuky. 

Stávající  ŠVP  byl  během  roku  vhodně  doplňován  projektovou  výukou,  která  propojovala
jednotlivé vyučovací předměty v jeden celek (viz kapitola Aktivity školy).

Průběh vzdělávání byl hodnocen na základě hospitační činnosti a pravidelných návštěv ředitelky
školy v dětských kolektivech. Hospitace byly 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  vzdělávacích  programů.  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.

19



8 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. 

Prioritou pro všechny pracovníky školy je vnášet pozitivního a laskavého ducha nejen směrem
k dětem  a  mezi  sebou,  ale  i  směrem  k  rodičům  žáků  tak,  aby  docházelo  ke  zlepšování
vzájemných vztahů a zapojování rodičů více do života školy.

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.
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. 

Zpráva  ČŠI,  cit.: Prevence  rizikového  chování  vychází  ze  zpracované  dokumentace  a  opírá  se
o spolupráci pedagogů i důslednou realizaci v praxi. Výchovné problémy se ve škole nevyskytují,
účinnou prevencí je již samotný způsob vzdělávání, vnitřní klima školy a přátelská atmosféra. Žáci
jsou systematicky vedeni ke vzájemné toleranci a ohleduplnosti, případné negativní jednání je včas
řešeno. Vhodným opatřením k posílení prevence je i přiměřená nabídka zájmových útvarů. 

8.1 Školní metodik prevence

V tomto školním roce  byla  stanovena samostatná  funkce  školního metodika  prevence,  který
vypracoval minimální preventivní program. V mateřské škole byl tento program také vypracován
a zakomponován do vzdělávacího programu.

V rámci spolupráce s PPP v Bruntále metodik prevence zajistil pro děti Besedu o nekouření.

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 byli 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,
• 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. 

Během roku došlo k několika sezením s dětmi i rodiči, o jejichž průběhu jsou ve škole vedeny
záznamy. 
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9 Aktivity školy

V tomto školním roce bylo téma roku námořnické. Některé školní akce byly organizovány jako
plavby, v závěru školního roku pak toto téma vyvrcholilo při natáčení dětského pořadu České
televize  Šikulové,  kterého  se  účastnily  všechny  děti  základní  školy.  Námořnický  den
s televizním štábem byl pro děti velkým zpestřením, zvláště pak, když byl pořad odvysílán na
konci června v České televizi. 

Škola  organizuje pravidelnou projektovou výuku v projektových blocích:  Tady jsem doma,
Voňavé království, Čtvero ročních období, Kostel v naší obci, Dušičkový dýchánek, Školní
zpravodaj – zprávy dětí o dění ve škole, Není princezna jako princezna, Cyril a Metoděj
a Den Země.

V rámci školní družiny probíhala celoroční soutěž v deskové hře Farmář a práce na celoročním
projektu Lidské tělo, který vhodně doplňoval výuku ČSV.

9.1 Uskutečněné akce ve školním roce 2013/2014

2. září Slavnostní zahájení školního roku, Pracovní porada

3. září Plavba první – Z Morávky do Studánky (Projektová výuka Tady jsem 
doma)

9. září Zahájení činnosti kroužku angličtiny – MŠ

19. září Oslava narozenin (srpen a září) – ZŠ, MŠ

20. září Zahájení činnosti kroužku náboženské a etické výchovy – ZŠ 

21. září Zasaď strom pro mír – ŠD 

25. září Výprava za Dědou Pradědem – MŠ

30. září Návštěva výstavy Obce Rudná pod Pradědem – ZŠ, MŠ (Projektová 
výuka Tady jsem doma)

1. října Drakiáda – ŠD, MŠ

8. října Námořnický souboj ve vyjmenovaných slovech – 4. třída ZŠ 

10. října Hurá, už je podzim – MŠ

16. října Světový den zvířat (4. 10.) – návštěva kočičího útulku v Bruntále – ŠD

22. října Zamykání studánek a uspávání broučků – projektový den MŠ

23. října Oslava narozenin (říjen) – ZŠ, MŠ 

23. října Podzim – projektový den – ZŠ (Projektová výuka Čtvero ročních 
období)

23. října Vyjížďka na koních – MŠ

30. října Plavba druhá – Výlet do kouzelného lesa – ZŠ (Projektová výuka Tady
jsem doma)

31. října Projektový den – Červený den – MŠ

31. října Ukázková dílna s našimi dětmi pro pedagogy okolních ZŠ (projekt 
In(ternet) Generation) – ZŠ 

7. - 8. listopadu Dušičkový dýchánek (Projektové vyučování se spaním ve škole) – ZŠ 
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8. listopadu Námořnický turnaj v násobilce – 3., 4., 5. třída – ZŠ 

11. listopadu Vánoční fotografování – ZŠ, MŠ

12. listopadu Divadelní představení v Malé Morávce – MŠ 

13. listopadu Beseda – chování za mimořádných událostí – ŠD

14. listopadu Svatý Martin – MŠ 

19. listopadu Projektový den – Rok na zahradě – MŠ

20. listopadu Oslava narozenin (listopad) – ZŠ, MŠ

21. listopadu Návštěva knihovny – Čarujeme s pohádkou – MŠ

21. listopadu Dýňový a bramborový den – ZŠ (Projektová výuka Čtvero ročních 
období)

5., 12., 19. prosince Roráty – snídáme společně – ZŠ 

2. prosince Návštěva dětí z 5. ročníku na DOD Gymnázium Bruntál – ZŠ

2. prosince Přáníčka pro Ježíška, Rozsvěcování vánočního stromečku – ZŠ, MŠ 
(obecní akce)

3. prosince Oslava narozenin (prosinec) – ZŠ, MŠ

3. prosince Interaktivní výstava Věda a technika (na ZŠ Okružní, Bruntál) – ZŠ

4. prosince Povídání O Pepiášovi – návštěva knihovny Bruntál – ZŠ 

5. prosince Mikulášská nadílka – ZŠ, MŠ

9. prosince Výstava na zámku – Betlémy – MŠ 

10. prosince Pečení cukroví – MŠ

12. prosince Hvězda svítí nad Betlémem – MŠ

17. prosince Výstava na zámku – Betlémy – ZŠ

17. prosince Show anglického vědce Michaela Londesborougha (Bruntál) – ZŠ

18. prosince Cesta za hvězdou – ZŠ

19. prosince Divadelní představení pro rodiče – Šíleně smutná princezna – ZŠ, MŠ

19. prosince Vánoční jarmark – ZŠ, MŠ

20. prosince Vánoční besídka, tradice, zvyky – ZŠ. MŠ

7. ledna Zpívání o zahradě – MŠ 

9. ledna O šťastné sněhové vločce – MŠ 

15. ledna Oslava narozenin (leden) – ZŠ, MŠ

15. ledna Bruslení pro předškoláky (Bruntál) – MŠ 

15. ledna Oslava narozenin (leden) – ZŠ, MŠ

20. ledna Beseda s rodiči a ředitelem PPP nad připraveností dětí do MŠ – MŠ

21. ledna Projektový den – Bílý den – MŠ

30. ledna Beseda o škole starých časů a o myslivosti (bývalý pan řídící Hanák) –
ZŠ, MŠ

4. února Zápis dětí do 1. tříd 

4. února Šmoulí den – měříme, odměřujeme, vážíme, stopujeme – ZŠ
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5. února Pythagoriáda

7. února S kašpárkem v lese aneb o zvířátkách a rostlinách v různých ročních 
obdobích – projektový den – MŠ

13. února Sněhulák – MŠ

18. února Návštěva hasičské zbrojnice Bruntál – MŠ

18. února Beseda o nekouření (Standa z PPP Bruntál) – ZŠ

19. února Oslava narozenin (únor) – ZŠ, MŠ

26. února Divadlo (v MŠ Malá Morávka) – MŠ

28. února Karneval – ZŠ, MŠ

29. února Masopustní průvod  – ZŠ, MŠ

3. - 6. března Hrátky na sněhu (lyžování, sáňkování Areál Karlovský Expres Malá 
Morávka) – ZŠ

18. března Projektový den – Zelený den – MŠ

18. března Oslava narozenin (březen) – ZŠ, MŠ

20. března O malém kosovi, který vypadl z hnízda – MŠ

21. března Matematický klokan – ZŠ

21. března Morana – ZŠ, MŠ 

21. března Projektový den – jaro – ZŠ (Projektová výuka Čtvero ročních období)

3. dubna Večerníček – nejmilejší pohádky – knihovna – MŠ 

8. dubna Otevírání studánek a probouzení broučků – projektový den – MŠ

9. dubna Divadlo v MŠ Malá Morávka Zimní pohádka – MŠ

9. dubna Velikonoce a tradice – návštěva knihovny Bruntál – ZŠ (Projektová 
výuka Čtvero ročních období)

11. dubna Velikonoční tvoření – ZŠ 

15. dubna Velikonoční tvoření s rodiči – MŠ

22. dubna Den Země, brigáda na zahradě – ZŠ, MŠ

23. dubna Oslava narozenin (duben) – ZŠ, MŠ

24. dubna S kašpárkem v lese aneb o zvířátkách a rostlinách v různých ročních 
obdobích – projektový den – MŠ

30. dubna Pálení čarodějnic – ZŠ, MŠ

2. května Den plný barev na naší zahradě – projektový den – MŠ

9. května Zahradní gril párty

12. května Den matek – ZŠ, MŠ

13. května Bezpečně do školy i na výlet – ZŠ

13. května Zahájení plavání (6 lekcí) – ZŠ, ukončeno 17. června

21. května Oslava narozenin (květen) – ZŠ, MŠ

29. května Galerie V kapli Malované zpívání – MŠ
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2. června Dětský den Podlesí – opékání, jízda na koni – ZŠ, MŠ

4. června Pohádky V. Čtvrtka – knihovna – ZŠ 

4. června S kašpárkem v lese aneb o zvířátkách a rostlinách v různých ročních 
obdobích – projektový den – MŠ

5. června Natáčení pořadu České televize Šikulové – ZŠ

10. června Projektový den – Žlutý den – MŠ

12. června Na naší louce všechno kvete – MŠ

12. června Fotografování – MŠ

13. června Výlet MŠ, Zámek v Bruntále, zábavné akce v parku – MŠ

18. června Fotografování – ZŠ

18. června Oslava narozenin (červen, červenec) – ZŠ, MŠ

22. června Svátek otců – MŠ

23. června Atletický trojboj malotřídních škol v Malé Morávce – ZŠ

24. června Výlet do Andělské Hory, muzeum, venkovní fitcentrum, bubnování, 
Annaberg, grilování – ZŠ

25. června Pokračování školního výletu, Kino Bruntál Bella a Sebastián – ZŠ

25. - 26. června Přespání ve škole školáci s předškoláky – ZŠ, MŠ

27. června Oficiální ukončení školního roku + pasování předškoláčků + 
vyřazování páťáků  – ZŠ, MŠ

9.2 Enviromentální výchova

Enviromentální  výchova  na  škole  probíhala  v  rámci  výuky  předmětu  Člověk  a  jeho  svět
i v ostatních souvislostech. Bylo uspořádáno několik projektových dnů s touto tematikou. Děti
jsou každodenně vedeny a motivovány k ohleduplnosti k životnímu prostředí a jsou zapojovány
do aktivit určených ke zvýšení kvality životního prostředí i kvality života. Při příležitosti Dne

Země pak byly uspořádány brigády na školní zahradě i v okolí školy,
byla  založena  zahrádka,  kde  děti  budou  pěstovat  drobné  byliny.
Samozřejmostí  je  ve  škole  i  školní  jídelně  třídění  odpadů,  sběr
druhotných  surovin  a  výchova,  která  směřuje  k  souladu  člověka
s přírodou.

Byly organizovány také akce se zaměřením na poznávání okolí. Ve
školce  proběhla  akcí  Na naší  louce  všechno  květe,  Dny  barev  na
školní  zahradě,  S  Kašpárkem  v  lese  (o  zvířátkách  a  rostlinách
v různých  ročních  obdobích)  aj.  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.  V  rámci  Světového  dne  zvířat
školní  družina  navštívila  kočičí  útulek  v  Bruntále  a  organizovala
besedu s dětmi a jejich domácími mazlíčky.

Školní rok byl  zpestřován vycházkami do přírody a završen pěším
výletem na poutní místo Annaberg, kde jsme cestou procházeli vzrostlou alejí, pozorovali v lese
kulturní smrčiny, louky, druhy květin rostoucích v Jeseníkách apod. 
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9.3 Projekty z cizích zdrojů

V tomto školním roce byl realizován projekt In(ternet) Generation zaměřující se na vzdělávání
žáků základních škol, učitelů i rodičů v oblasti internetové gramotnosti. Jako pilotní škola jsme
získali  interaktivní  multimediální  vzdělávací  programy  a  realizovali  jsme  ukázkovou  dílnu
s našimi  dětmi  pro  učitele  z  okolních  ZŠ.  V návaznosti  na  tento  projekt  jsme  se  na  konci
školního roku také aktivně zapojili do další výzvy ESF (z oblasti podpory 1.3), kdy jsme chtěli
získat pro školu tablety, příp. notebooky.  Žádost o finanční podporu však již podruhé podpořena
nebyla.  Jednalo  se  o  partnerství  v  projektu  In-Generation  Teachers  (na  podporu  moderních
trendů ICT ve výuce a vzájemného sdílení učitelů). 

Úspěšní jsme dále byli ve výzvě č. 53, Zvyšování kvality ve vzdělávání z OP VK se společností
Centre form Modern Education. Jedná se o jazykový projekt  Let´s speak together, který byl
podán v květnu 2014 a byl podpořen. K jeho zahájení dojde v následujícím školním roce. Projekt
si  klade  za  cíl  zkvalitnit  výuku  anglického  jazyka  a  podpořit  učitele  formou  prohlubování
cizojazyčných kompetencí s lektorem a rodilým mluvčím. Ten pak bude využíván ve výuce,
školní družině, či jiných školních aktivitách. 

V rámci  výzvy ESF z oblasti  podpory 1.3 jsme se zapojili  do projektu společnosti  EDUCO
CENTRUM s.r.o. pro mateřskou školu (Výzva 51 z OP VK – Další vzdělávání pracovníků škol
a školských zařízení). Projekt  Podpora polytechnického vzdělávání v MŠ, který má podpořit
polytechnické vnímání předškolních dětí, byl schválen a v červnu 2014 zahájen. Stěžejní část
bude probíhat v následujícím školním roce. Projekt je zaměřen na další vzdělávání učitelů MŠ
a řídících pracovníků MŠ a staví své cíle na využití dánského stavebnicového systému LEGO
EDUCATION společně  s  možností  zúčastnit  se  exkurzí  v  českých i  zahraničních  školských
zařízeních. 

Ve  druhém  pololetí  se  nám  podařilo  zapojit  se  do  Programu  na  podporu  digitalizace  škol
společnosti EDULOGY. Díky tomuto projektu jsme začali četněji využívat digitální technologie
ve  výuce  v  rámci  přístupů  ke  všem  nástrojům portálu  eKabinet.cz.  Celé  pololetí  jsme  tak
využívali převážně Matematiku z Finska při výuce v 1. a 2. ročníku. V rámci stejného projektu
jsme získali přístup k materiálům pro Předškolní vzdělávání, který jsme ale z časových důvodů
využívali jen ojediněle. Pokud budou tyto programy pro školy nabízeny i v příštím školním roce,
určitě se budeme znovu ucházet o účast a do projektu se zapojíme. 

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 – škola byla opět zapojena do projektu dotovaného mléka a mléčných výrobků.
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 – i v tomto školním roce 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.
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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. 

Také v tomto roce ve škole proběhla mezinárodní soutěž Matematický klokan. Děti se většinou
umísťovaly  okolo  republikového  průměru.  V pátém ročníku  jsme  zorganizovali  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: Mé toulky za zvěří, Požární ochrana očima dětí,
Člověče, hýbej se – společní dílo vytvořené technikou kašírování – 1. místo v okresní soutěži,
3001 Příběh planety.

V závěru  školního  roku  jsme  byli  pozvání  na  atletický  trojboj  do  základní  školy  v  Malé
Morávce. Soutěžily zde mezi sebou 4 malotřídní školy z okolí. Přestože to bylo pro nás nové
prostředí a nová zkušenost s takovou soutěží, vyhráli jsme pro naši celkové 1. místo.
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10 Údaje o výsledcích inspekční činnosti

Ve školním roce 2013/2014 proběhla na škole inspekční činnost, jejímž předmětem bylo:

1. Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní
školou, mateřskou školou a školní družinou podle příslušných školních vzdělávacích programů
v souladu s § 174 odst. 2 písm. b) školského zákona.

2. Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními
předpisy a rámcovými vzdělávacími programy podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.

3.  Hodnocení  souladu  školního  vzdělávacího  programu  školní  družiny  s  příslušnými
ustanoveními školského zákona.

Inspekce hodnotila  všechny sledované oblasti  velmi  pozitivně,  v závěru inspekční  zprávy se
uvádí:

Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Škola
dodržuje zásady a cíle školského zákona, respektuje zásady rovného přístupu ke vzdělání. Školní
vzdělávací  programy  pro  předškolní  a  základní  vzdělávání  jsou  v  souladu  s  příslušnými
rámcovými  vzdělávacími  programy,  škola  je  ve  své  činnosti  úspěšně  naplňuje  a  dosahuje
požadovaných  výstupů.  V  oblasti  hodnocení  výsledků  vzdělávání  škola  dodržuje  stanovená
pravidla,  pravidelně  sleduje  a  vyhodnocuje  celkovou  úspěšnost  dětí  a  žáků.  Škola  vytváří
podmínky  pro  zdravý  vývoj  dětí  a  žáků,  zajišťuje  bezpečnost  a  ochranu  jejich  zdraví.
Vyhodnocuje  zdravotní  a  bezpečnostní  rizika  včetně  šikany  a  přijímá  opatření  k  jejich
minimalizaci.  Škola určuje priority podle svých rozpočtových možností.  Materiální  podmínky
a finanční zdroje, které měla ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení
realizovaných školních vzdělávacích programů. Vzdělávací strategie pedagogů jsou systematické
a  promyšlené,  umožňují  komplexní  rozvíjení  klíčových  kompetencí  dětí  a  žáků  i  funkčních
gramotností  v  rozsahu jejich  individuálních  možností  a  potřeb.  Příznivá  atmosféra ve  všech
třídách, úzká spolupráce s rodičovskou veřejností a partnery jsou dokladem úspěšného působení
základní i mateřské školy.

Silnou stránkou školy je:

• kvalita interpersonálních vztahů a způsob vzájemné komunikace s partnery,

• profesionalita a tvořivost pedagogického sboru,

• vedení  vzdělávacího  procesu  v  základní  i  mateřské  škole  v  atmosféře  vzájemného
respektu, důvěry a spolupráce,

• příjemné a motivující prostředí.

Česká školní inspekce doporučuje:

• zajistit odbornou kvalifikovanost pedagogických pracovníků v MŠ, ZŠ a školní družině,

• vytvořit  příznivé  podmínky  pro  studium  učitelky  MŠ  k  získání  předepsané  odborné
kvalifikace,

• v  co  nejkratším  termínu  zakoupit  dětské  židle  a  stoly  v  takových  velikostech,  aby
odpovídaly antropometrickým požadavkům dětí tří věkových kategorií

• řešit technický stav budovy školní jídelny.

Od poslední inspekce z dubna 2010 došlo:

• ke změně vedení a částečné obměně pedagogického sboru,
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• v  MŠ  ke  stavebním  úpravám  (propojení  třídy  s  hernou,  celková  adaptace  dětského
sociálního  zařízení),  k  zakoupení  dětského  vybavení  (kuchyňka,  sedací  souprava)
a průběžnému doplňování hračkami a učebními pomůckami a potřebami,

• ke zlepšení kvality vzdělávací práce v MŠ,

• ke zvýšení efektivnosti vzdělávání v ZŠ změnou metod a forem výuky,

• v ZŠ k optimalizaci využívání učeben a vybavení, zkvalitnění vnitřního prostředí, výměně
nábytku, doplnění inventáře učebními pomůckami.

Konec citace inspekční zprávy.

Na první  tři  doporučení  již  škola  reaguje  doplňováním kvalifikace  na  všech  třech  úsecích.
Učitelka  MŠ  si  doplňuje  kvalifikaci  v  předškolní  pedagogice,  vychovatelka  ŠD  bude
v následujícím  roce  ukončovat  studium  pro  vychovatelky  školních  družin,  čímž  se  stane
kvalifikovanou.  Škola  dále  vypsala  výběrové  řízení  na  obsazení  pozice  učitel/ka  1.  stupně.
Z několika desítek zájemců nebylo možné prakticky vybrat žádného kvalifikovaného, většina
uchazečů nesplňovala požadované podmínky. Nakonec se podařilo v posledních prázdninových
dnech místo obsadit kvalifikovanou a velmi zkušenou učitelkou v důchodovém věku. Během
následujícího školního roku tak bude dostatek času na výběr nového vhodného pedagoga. 

Nábytek pro mateřskou školu byl zakoupen ihned po ukončení inspekce. Ve věci technického
stavu budovy školní jídelny bez pomoci zřizovatele nemůžeme nic podniknout, dobrou zprávou
je, že zřizovatel má na opravě této budovy zájem a hledá prostředky, jak toho dosáhnout. 
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11 Údaje o hospodaření školy

Hospodaření školy je popsáno v samostatné výroční zprávě o hospodaření za rok 2013, 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 2013/2014

13 Závěr

Výroční zprávu vypracovala ředitelka školy Mgr. Zdeňka Kadláčková.

Pedagogická rada projednala Výroční zprávu o činnosti školy dne 1. 9. 2014.

Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy dne 15. 9. 2013.
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