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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 2014/2015 proběhla volba
nových členů.
Počty dětí a žáků školy ve školním roce 2014/2015 (k 30. 9. 2014/30. 6. 2015)
Počet tříd/oddělení
Počet dětí
Základní škola

1 (ročníky 1. - 5.)

17/17

Mateřská škola

1

20/20

Školní družina

1

17/16

Počty žáků v jednotlivých ročnících (k 30. 9. 2014)
Počet dětí

Z toho dívek

1. ročník

5

4

2. ročník

2

0

3. ročník

3

2

4. ročník

4

1

5. ročník

3

0
3

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 v tomto školním roce se díky zvýšenému počtu dětí a lepší finanční situaci podařilo
velkou část vyučovacích hodin pravidelně dělit po ročnících tak, aby se žákům dostalo
individuálnějšího přístupu. Jedná se o vesnickou školu, kterou navštěvují převážně místní děti,
dvě děti pak dojížděly z Bruntálu a další dvě z Razové.
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 děti z Bruntálu, Staré Vody a Podlesí.

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 v malé míře cizích strávníků. Ve školním roce 2014/2015
byly využívány pro výuku tři učebny (kmenová třída, učebna výtvarné výchovy a pracovních
činností a „fialová“ učebna). Fialově laděné učebně děti zcela spontánně začaly říkat fialka,
a tento název se během roku vžil.
Fialka je tedy opravená a nově
vybavená bývalá učebna výpočetní
techniky. Učebna byla upravována se
záměrem vybudovat zde současně
zázemí pro nově přijatého pedagoga.
Byl pořízen nábytek pro zázemí
pedagoga za výhodnou cenu na
inzerát a byly zhotoveny nové úložné
skříně na pomůcky. Nevyhovující
podlaha byla pokryta kvalitním
zatepleným kobercem, došlo k výmalbě interiéru a nátěru magnetických tabulí. V tomto školním
roce se také pořizovaly nové lavice, takže i do této učebny byly v červnu umístěny. Malá
zútulněná místnost se stala velmi oblíbenou a děti s velkou radostí vítaly každou možnost
pobývat zde. V kmenové třídě ke změnám nedošlo, součástí učebny je relaxační a počítačový
koutek, díky kterému mají děti neomezený přístup k počítačům a mohou je tak lépe využívat pro
výuku. Hlavní učebna je dále vybavena dataprojektorem a interaktivní tabulí, v relaxační zóně se
nachází koberec, dvě sedačky, stolky a třídní knihovna. Relaxační koutek je dětmi hojně
a s oblibou využíván. 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 příštím školním roce proběhne radikální doplnění knih díky dotacím v rámci
Výzvy 56 (čtenářské dílny).
Ve školní družině byly vyřazeny staré skříně a nahrazeny skříněmi o něco modernějšími
(z bývalé učebny VT). Součástí družiny je 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. Díky vánočnímu sponzorskému daru, který
zajistila paní vychovatelka, byly do družiny pořízeny stolní hry.
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Nevyhovující vybavení má i nadále kabinet vychovatelky ŠD. Prozatím je modernizace této
místnosti odkládána z důvodu upřednostňování jiných prostor.
Sociální zařízení základní školy je funkční, ale často na něm dochází k poruchám. V místnosti
s pisoáry docházelo k pravidelnému zatékání, a tak jsme ji z velké části školního roku měli
uzavřenou a mimo provoz. Drobné opravy svépomocí byly pouze dočasné, během letních měsíců
se pokusí opravu zajistit zřizovatel.
Sportovní činnosti probíhají ve školní cvičebně (malé tělocvičně), případně na obecním
asfaltovém hřišti v blízkosti školy. Dlouhodobým problémem je podlaha v tělocvičně. Zřizovatel
se pokusil žádat o dotační prostředky, díky kterým by mohla být opravena podlaha, ochranné
prvky na oknech a provedena celková modernizace cvičebny, ale ve své žádosti nebyl úspěšný.
Úprava podlah se v tomto školním roce nekonala. Z oken byly alespoň odstraněny nebezpečné
mříže.
Mateřská škola plně využívala nově opraveného sociálního zařízení z minulého roku. V místnosti
se i po opravách stále drží vlhkost, ale díky vstřícnému přístupu zřizovatele je zeď v kritickém
místě pravidelně oškrabávána a malována. Zařízení je vybaveno čtyřmi toaletami, jedním
pisoárem, sprchou a čtyřmi umyvadly.
Důležitá úprava nastala před lehárnou mateřské školy. Část chodby byla předělena příčkou
s dveřmi a vznikla tak malá místnost oddělená od lehárny, kde se paní učitelka v době
odpoledního spánku věnuje předškolním dětem. Díky nově proskleným dveřím pak může
zároveň sledovat odpočívající děti. Dle návrhu úsporných opatření z předchozí roku také došlo
k rozdělení světelných okruhů ve spodní části chodby z jednoho na tři.
Během roku byly vymalovány prostory herny a byl přestěhován nábytek z důvodu umístnění
nových stavebnic Lego, které školka získala díky projektu polytechnického vzdělávání v MŠ.
Z prostředků zřizovatele se podařilo ještě na konci kalendářního roku vyrobit na míru zázemí pro
učitelku MŠ – stůl, skříně na materiál a odkládací police. Díky nové sestavě si paní učitelka
přestěhovala i výukový koutek s magnetickou tabulí a došlo tak k celkově vhodnějšímu
uspořádání učebny. V reakci na připomínky ČŠI byl v mateřské škole doplněn nábytek střední
velikosti, vybudováno zázemí s úložnými prostory pro učitelku a pořízeny nové didaktické
pomůcky. V tuto chvíli je mateřská škola pomůckami již dobře vybavena.
Učitelka MŠ má k dispozici dále kabinet za lehárnou, který slouží k ukládání materiálu i ložního
prádla.
Na hlavní chodbě školy je instalováno posezení (stůl a dvě křesílka) pro rodiče a návštěvy školy
včetně odkládacího věšáku. Nově byla zhotovena malá skříňka na svršky a botníkem pro nově
příchozí děti do ZŠ.
Problémem školy je i nadále vlhkost, která se v deštivém období projevuje vlhkými stěnami na
chodbách, vlhkým schodištěm a znehodnocuje také nábytek v hlavní chodbě. Se zřizovatelem již
domlouváme možnost úpravy svodů, ze kterých voda stéká přímo pod budovu. Pravděpodobně
dojde k výkopům a instalaci potrubí, které budou dešťovou vodu odvádět jinam.
Rovněž zůstává nevyřešen problém se střechou. Na půdě bylo v loňském roce 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.
K technickému vybavení školy přibyla nová myčka a bazarový mrazicí pult ve školní jídelně.
Bohužel došlo k poruše pračky, která již byla vyřazena (jednalo se o sponzorský dar staršího
spotřebiče). I nadále škole slouží dary rodičů – mikrovlnné trouby, i další zapůjčené spotřebiče
(žehličky, lednička, notebook). Počítačové vybavení pro děti i pedagogy je prozatím dostačující.
Ve škole pracují dva počítače s bezplatným operačním systémem Linux, díky kterému nedošlo
5

k jejich vyřazení při ukončení podpory Windows XP. Zřizovatel v tomto školním roce pomohl
také s počítačovým vybavením školní jídelny a věnoval notebook pro zpracování agendy ŠJ.
Softwarové vybavení, 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. Škola v této oblasti investuje pouze do
pravidelných aktualizací antivirových programů, agendy pro školní jídelnu a školní matriku.
Na školní zahradě mají děti k dispozici díky zřizovateli rok nové pískoviště s praktickým
masivním ohraničením a lavičky. Vzhledem k velikosti zahrady není možné ji vybavovat většími
herními prvky. Proto je využíváno 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. Pokusili jsme se také získat dotace na opravu oplocení v rámci vypsané
výzvy na zajištění bezpečnosti škol, ale neuspěli jsme.
O sečení školní zahrady se stará zřizovatel. Při pravidelné údržbě obecních ploch bývá
udržována i tato část.
Technický stav druhé budovy, ve které se provozuje činnost školní jídelny se od loňského roku
nezměnil a není dobrý. 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, v tomto školním roce docházelo k postupnému vybavování potřebným nádobím.
Zřizovatel zajistil opravu korodujících dřezů. Do budoucna je nutné zvažovat nákup malého
konvektomatu pro šetrnější přípravu pokrmů nebo kvalitního sporáku.
Modernizována byla šatna školní jídelny. Na zeď byly instalovány dřevěné rošty, na které byla
namontována věšáková stěna. Přidány byly nové lavice a středový koberec. Výmalba proběhla
svépomocí.

Květen 2015, Učíme se venku

Květen 2015, Nové Lego

Duben 2015, Prostory družiny

Červen 2015, Na školní zahradě
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2

Přehled vzdělávacích programů
Ve školním roce 2014/2015 se v ZŠ, MŠ a ŠD
vyučovalo podle stávajících vzdělávacích programů.
Všechny ŠVP byly celoročně analyzovány a byly
zhotovovány poznámky pro případně úpravy
v budoucích letech.
V tomto školním roce se ve větší míře dařilo dělit
výuku první a druhé třídy 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 duchu Starých pověstí
českých, byly uskutečňovány projektové dny s touto tematikou tak, abychom během roku
s dětmi prošli základy českých pověstí. Na toto téma byla uspořádána i vánoční akademie, kdy
děti sehrály rodičům i veřejnosti divadelní průřez pověstmi a setkaly se s velkým ohlasem.
Završením tématu byla návštěva profesionálního představení v divadle v Opavě Staré pověsti
české.
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 S KAŠPÁRKEM KOLEM
SVĚTA Mateřské školy Rudná pod Pradědem. ŠVP respektuje rámcové cíle dle RVP PV
a zároveň směřuje k rozvoji klíčových kompetencí.
I v tomto roce byl rodičům v měsíci srpnu nabídnut adaptační pobyt pro nově přijaté, ale
i stávající děti. Více k činnosti MŠ v přílohách této výroční zprávy.
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2.3 Školní družina
Činnost školní družiny probíhala podle vzdělávacího programu BAREVNÝ ROK. Více
k činnosti školní družiny v přílohách této výroční zprávy.
2.3.1

Zájmové útvary

Zájmová činnost probíhala v rámci činnosti MŠ a ŠD. Ve školním roce 2014/2015 byly dětem
nabídnuty tyto zájmové útvary:
Angličtina pro ZŠ
Angličtina pro MŠ
Šachový kroužek ZŠ
Počítačová gramotnost v MŠ
Počítačový kroužek ZŠ
Náboženství a etická výchova ZŠ
Výtvarný kroužek ZŠ

Březen 2015, Šachový kroužek

Říjen 2014, Z činnosti školní družiny

Prosinec 2014, Staré pověsti české
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Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

3.1 Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor byl tvořen čtyřmi pedagogy – ředitelka školy a zároveň učitelka ZŠ,
vychovatelka školní družiny a zároveň učitelka ZŠ i MŠ (kombinovaný úvazek), učitelka ZŠ
a učitelka MŠ. Díky finančním možnostem došlo oproti loňskému roku ke zlepšení, výuku
převážně v první a druhé třídě zajišťovala kvalifikovaná paní učitelka důchodového věku.
Jednalo se o výpomoc na aktuální školní rok, kdy se nepodařilo sehnat do stabilního poměru
jinou kvalifikovanou sílu. I přes velký počet uchazečů nebyl nikdo vybrán (vesměs se jednalo
o pedagogy kvalifikované pro jiné obory), a tak jsme velmi přivítali pomoc zkušené pedagožky
s příslibem celoroční spolupráce. Během roku jsme se tak mohli zaměřit na nový výběr
kvalifikované učitelky, takže už v předstihu jsme domluvili absolventku pro příští školní rok.
V anglickém jazyce vypomáhala v rámci projektu Let´s speak together externí pedagožka.
Výuku tak děti měly dvakrát týdně obohacenou o nové prvky díky jazykově zdatné lektorce.
V mateřské škole kromě hlavní paní učitelky jednou týdně vedla celodenní výuku vychovatelka
ŠD v rámci kombinovaného úvazku, čímž byly zajištěny podmínky k doplnění kvalifikačního
studia hlavní učitelky, která se jednou týdně účastnila prezenčního studia.
Činnost školní družiny měla na starosti hlavní vychovatelka, jednou týdně z organizačních
důvodů působila v družině také ředitelka školy.
Průměrný věk pedagogů na konci školního roku je 47 let. Podmínky odborné kvalifikace
pedagogického sboru se výrazně zlepšily, ale zatím stále nejsou úplně splněny, znalosti
a dovednosti pedagogů však umožňují plnit cíle realizovaných vzdělávacích programů. Jak bylo
uvedeno v inspekční zprávě minulého roku: "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". Na úseku ZŠ vyučovala nově přijatá
kvalifikovaná síla a na úseku ŠD došlo u vychovatelky k doplnění a úspěšnému zakončení
kvalifikačního studia. Učitelka MŠ si doplňuje kvalifikaci v předškolní pedagogice.
Ředitelka školy 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 a externí zaměstnanec.
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

1

1

Celkem

0

4

4
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3.1.2

Kvalifikace pedagogického sboru

Dosažené vzdělání

Obor

Učitelka ZŠ,
ředitelka, VP

vysokoškolské (Mgr.) Učitelství pro 2. stupeň Ma-TeV
Informatika pro základní a střední školy
Školský management
Specializační studium výchovného poradenství

Učitelka ZŠ

vysokoškolské (Mgr.) Učitelství pro 1. stupeň

Učitelka ZŠ,
vychovatelka

středoškolské

SŠ nepedagogického zaměření
Pedagogické studium pro vychovatele a pedagogy
volného času

Učitelka MŠ

vyšší odborné (DiS.)

VOŠ pedagogická a sociální – Sociální pedagogika

3.2 Ostatní zaměstnanci
Na úseku školní jídelny došlo v průběhu roku k několika změnám. Stávající kuchařka a vedoucí
ŠJ pokračovala v době zahájení školního roku v nemocenské, takže nebylo možné přijmout
nového zaměstnance, který by garantoval bezchybný a stabilní chod školní jídelny. Při jednání se
zájemci o práci z úřadu práce nikdo práci nechtěl přijmout, protože by přišel o vyplácenou
podporu, kdyby se paní kuchařka nečekaně vrátila z nemocenské. Přestože již v srpnu došlo
k jednání s nynější (novou) paní kuchařkou, do stálého pracovního poměru nastoupila až v lednu,
kdy již bylo jisté, že s ní bude podepsána dlouhodobější smlouva. Do té doby jsme museli situaci
v jídelně řešit několikerými záskoky. V lednu se situace v jídelně stabilizovala, a byla přijata
nová paní kuchařka s bohatými zkušenostmi a praxí ve školní jídelně.
O chod školy se stará školnice, pracovníka údržby škola (podobně jako v jiných malotřídních
nebo mateřských školách) nemá. V údržbářských pracích vypomáhá zřizovatel, se kterým je
v tomto ohledu velmi dobrá spolupráce. Prioritou je posilovat pedagogickou práci a zajistit
stabilní pedagogický sbor tak, aby mohlo častěji docházet k dělení vyučovacích hodin
a vyučovat v oddělených učebnách. Toto se v letošním školním roce dařilo, a dětem tak mohla
být věnována dostatečná pozornost.

3.3 Vedení zájmových útvarů
Na programu zájmových útvarů se podíleli dobrovolně všichni pedagogové školy a místní pan
farář. Podařilo se rozšířit vedení kroužků o zástupce z řad rodičů (šachový kroužek).
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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 tomto školním roce se skvěle vydařila spolupráce při červnové Zahradní slavnosti, kdy jsme
požádali rodiče o zajištění programu a přípravu občerstvení. Mile jsme byli překvapeni hojnou
účastí i náplní celého odpoledne. Rovněž se v tomto školním roce maminky aktivně podílely na
přípravě vánočního jarmarku.
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. Vánoční dárky jsme letos pojali zážitkově. Ze získaných financí z předchozího roku
maminky uvolnily všem dětem ZŠ i MŠ několik tisíc na vánoční výlet na hrad Šternberk, kde
děti kromě vánoční prohlídky mohly využít svých praktických dovedností při vánočních dílnách.
Tradičně bylo připraveno během školního roku několik společných akcí pro rodiče s dětmi, např.
drakiáda, vánoční vystoupení dětí, jarmark, vystoupení ke Dni matek, pasování předškoláků na
prvňáčky, velikonoční vystoupení, dílny pro rodiče dětí MŠ a zahradní slavnost v závěru roku.
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.

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.
V průběhu roku byl zřizovatel požádán o odstranění závad z bezpečnostní prověrky. Během
školního roku pak postupně zajišťoval práce z minulých předkládaných návrhů. 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.
Na konci školního roku byly předloženy nové požadavky (dlouhodobé i krátkodobé) na nové
prázdninové práce v souladu s vizí a koncepcí dalšího rozvoje v materiální oblasti (viz příloha
tohoto dokumentu).
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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 pan starosta 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. Tradicí se již stalo
organizování Masopustu, Vynášení Morany, Svatomartinský průvod, Otevírání studánek
a probouzení broučků 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 zviditelnila svou obec také při celorepublikovém čtení policejních pohádek, které za
Moravskoslezský kraj probíhalo právě v Rudné pod Pradědem.

Březen 2014, Republikové čtení policejních pohádek

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.
Fungovala také spolupráce s původní předsedkyní školské rady, která pravidelně navštěvovala
školu a vyměňovala si s vedením školy potřebné informace. Před volbami i po volbách do
školské rady se velmi aktivně zapojovala také nově zvolená předsedkyně školské rady, která celý
školní rok školu pravidelně navštěvovala a pomáhala při aktivitách organizovaných školou. Úzce
spolupracuje také s ostatními rodiči, kteří ji pověřili vedením finančních operací při zajišťování
školních akcí.
Aktivní spolupráce probíhala také s římskokatolickou církví Malá Morávka. V souladu se
vzdělávacími programy nám pan farář připravil několik vstupů, které doplňovaly výuku
(převážně ČSV).
Další vstupy do výuky pak byly zařazeny díky spolupráci s hasičským záchranným sborem
Světlá Hora. Byly organizovány besedy pro ZŠ i MŠ, cvičná evakuace i prohlídky hasičských
vozů. Děti si také mohly na závěr školního roku vyzkoušet některé z hasičských dovedností.
Mateřská škola opět navštívila integrovaný záchranný systém v Bruntále, rovněž ředitelka školy
se v tomto školním roce zúčastnila jejich akce s námětem požární ochrany ve školách.
Spolupráce ředitelky školy o ostatními školami proběhla také na úrovni osobní – docházelo
k pravidelným výměnám zkušeností s několika ředitelkami mateřských škol v rámci půlročního
projektu vzdělávání ředitelek mateřských škol v kurzech manažerských a legislativních
12

dovedností, které organizoval DDM Uherský Brod. Projekt byl spolufinancován z Evropského
sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Nadále funguje spolupráce s řediteli několika
ostravských škol, která byla navázána v době studia školského managementu.
V tomto školním roce pokračuje spolupráce se společností Edulab při zavádění nových metod do
výuky prostřednictvím digitálního vzdělávacího obsahu, umístěného na vzdělávacím portálu
eKabinet.cz.
Celá škola navštívila ZŠ Okružní v Bruntále při příležitosti ekologické soutěže, kdy
nesoutěžícím žákům byl umožněn pobyt v budově, prohlídka učeben a návštěva výuky.
Úzká spolupráce funguje s Mateřskou školou v Malé Morávce. Pravidelně navštěvujeme
divadelní představení organizovaná v této mateřské škole a naopak jsme přivítali školku u nás při
příležitosti projekce mobilního planetária. Díky této spolupráci a spojení našich dětí můžeme
navštěvovat nebo organizovat i akce, které by pro nás v tak malém počtu nikdo nezajistil.
Se Základní školou v Malé Morávce jsme letos také navázali na loňskou spolupráci organizací
akce Zdravá pětka, kdy jsme škole vypomohli tím, že v době výpadku el. proudu v jejich obci
mohli strávit den v naší škole. V zimě jsme pak delegovali z naší školy zástupce na lyžařské
závody organizované školou v Malé Morávce.
Do výuky jsme letos příliš nezařadili návštěvy Městské knihovny v Bruntále z důvodu stěhování
knihovny do nových prostor. I přes tuto komplikaci si ale do knihovny našly cestu alespoň děti
z mateřské školy.
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.
Letos jsme opustili členství a možnost označovat se na veřejnosti značkou Rodiče vítáni.
Ředitelka školy tak učinila částečně z finančního důvodu. Škola značku získala v loňském roce
na základě nominace rodičů, 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." Udržování certifikátu v následujících letech a možnost zviditelnění na
internetu jsou pak spojeny s pravidelným ročním poplatkem. Kritéria této značky i nadále
splňujeme, ale nejsme ochotni z principu platit roční poplatek (byť se jedná o symbolickou
cenu).
Novinkou ve spolupráci s ostatními organizacemi bylo letos navázání kontaktu se Správou
CHKO Jeseníky. Díky paní vychovatelce, která k nám pozvala svého bývalého žáka (nyní
pracovníka CHKO), jsme mohli uspořádat besedu pro děti s tématem ochrany přírody a krajiny.
Domluvili jsme se na další spolupráci a uskutečnění akcí pro děti přímo v našich horách.
Na počátku školního roku jsme se také zkusili přihlásit k pilotování projektu Skutečně zdravá
škola. Protože se v posledních dvou letech u nás začal měnit přístup ke školnímu stravování, byl
pro nás pokus o zapojení do projektu velkou výzvou. Z celé republiky bylo z přihlášených škol
vybráno 15 škol, které se účastnili pilotování projektu, a my jsme byli jednou z nich. Sestavy
našich jídelníčků a přístup paní kuchařky k vaření byly velmi kladně ohodnoceny (zvláště
nepoužívání polotovarů a umělých dochucovadel, používání čerstvých surovin a surovin od
českých dodavatelů). Během roku jsme museli dokázat, že splňujeme kritéria, abychom mohli
být za skutečně zdravou školu označeni. Školu navštívila přední česká výživová specialistka
a naše jídelníčky se staly vzorem i pro ostatní školy.
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Spolupracujeme také s Policií České republiky, pracoviště Bruntál, díky čemuž jsme se stali
místem, kde proběhlo republikové čtení Policejních pohádek. Při této příležitosti děti také měli
možnost poznat novinářskou práci, kdy jsme využili přítomnosti novináře v naší škole. S policií
máme domluvenu také dopravní výchovu, která by měla proběhnout v následujícím školním
roce. Letos se děti mohly seznámit s kriminalistickou prací, vyzkoušet si jak probíhá snímání
otisků prstů a blíže nahlédnout do práce kriminalistů.
Dětský den opět proběhl na Podlesí díky již zmiňovanému panu Hanákovi, který vždy děti rád
přivítá, nachystá jim ohniště a krátce s nimi podebatuje.
Díky spolupráci s místními občany jsme také letos přichystali pro děti jarní překvapení. Jedna
z obyvatelek Rudné pod Pradědem zapůjčila škole na téměř celý měsíc líheň s vlastními vejci
a díky tomu děti základní i mateřské školy mohly pozorovat průběh líhnutí kuřat. Kuřátka jsme
na svět uvítali přesně před nástupem na velikonoční prázdniny.
Na základě projektu polytechnického vzdělávání v MŠ se rozvinula spolupráce paní učitelky
s učitelkami z okolních mateřských škol (Staré Město a Bruntál, Okružní). Ředitelka pak díky
tomuto projektu rozvinula spolupráci s ředitelkou MŠ Staré Město a MŠ Komenského Bruntál.

Listopad 2014. Spolupráce s CHKO Jes.

Říjen 2014, Spolupráce se ZŠ Malá M.

Duben 2015, Spolupráce s místními obč.

Únor 2015, Spolupráce s okolními MŠ

Únor 2015, Spolupráce s hasiči
Světlá Hora

Duben 2015, Spolupráce v rámci
projektu Skutečně zdravá škola
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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
a stážích, jednak při samostudiu. Nově jsme začali v tomto roce využívat bezplatných online
webinářů nabízených metodickým portálem rvp.cz:
•

Kurzy manažerských a legislativních dovedností (DDM Uherský Brod, 100 hodin, řed.)

•

Stáž ve Fitškolce Bohumín – polytechnické vzdělávání v MŠ (Bohumín, 8 hodin, řed.)

•

Školení ČŠI o elektronickém inspekčním zjišťování iSET (domácí testování, řed.)

•

Obec21, vzdělávání pedagogů v obsluze PC (Rudná p. P., 2x 6 hodin, uč. MŠ, uč. ZŠ)

•

Workshopy polytechnického vzdělávání (2x víkendový výjezd učitelky MŠ)

•

Metodické vedení ve výuce polytechnického vzdělávání (6x vedení lektorkou, uč. MŠ)

•

Poslední semestr vzdělávání vychovatelky ŠD se závěrečnými zkouškami (PF Ostrava)

•

Hejného matematika v MŠ (Bruntál, 4 hodiny, uč. MŠ)

•

Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí (Bruntál, 6 hodin, řed.)

•

Webinář Utváření matematických představ v předškolním vzdělávání (uč. MŠ, řed.)

•

Čtyři dohody (v rámci volna k samostudiu, všichni ped. zam.)

•

Stáž v mateřských školách v Dánsku (pětidenní stáž v rámci projektu, řed.)

•

Webinář Zvládání stresu (řed.)

•

Webinář Blogujeme s žáky a pro žáky (řed.)

•

Webinář Levák a jeho svět aneb jakou metodu psaní pro leváky zvolit (řed.)

•

Webinář Jak rozvíjet orientaci předškoláků (uč. MŠ, řed.)
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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 2014/2015 dostavilo devět dětí. Ředitelka školy vydala celkem
7 rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016. Rozhodnutí
o odkladu školní docházky bylo vydáno na základě žádosti rodičů v jednom případě, v jednom
případě bylo zastaveno správní řízení z důvodu nedodání potřebné dokumentace.
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. Rovněž u dětí s možností udělení
odkladu bylo doporučeno navštěvovat předškolní vzdělávání.
Na organizaci zápisu se i v tomto školním roce podíleli všichni žáci školy, kteří svým budoucím
spolužákům ve šmoulích převlecích na šmoulích stanovištích zpříjemnili den. Protože se v naší
škole všechny děti znají (školní i předškolní), pomáhá takto tematicky zaměřený zápis budoucím
školákům zbavit se strachu a trémy.

Leden 2015, Zápis do 1. třídy

6.2 Zápis dětí do mateřské školy
Do školního roku 2014/2015 bylo zapsáno 6 nových dětí, z nichž jeden nenastoupil. V lednu
jsme pak umožnili navštěvovat MŠ dalším dvěma dětem, kteří se dostavili k zápisu do ZŠ.
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 tři žáci, z nichž se jeden hlásil a byl přijat na
víceleté gymnázium.
16

7

Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

7.1 Klasifikace prospěchu žáků
1. pololetí
Třída

Počet
žáků

Prospělo

Prospělo
s vyznamenáním

Neprospělo

Neklasifikováno

1.

5

0

5

0

0

2.

2

0

2

0

0

3.

3

1

2

0

0

4.

4

1

3

0

0

5.

3

2

1

0

0

Celkem

17

4

13

0

0

Třída

Počet
žáků

Prospělo

Prospělo
s vyznamenáním

Neprospělo

Neklasifikováno

1.

5

0

5

0

0

2.

2

0

2

0

0

3.

3

1

2

0

0

4.

4

1

3

0

0

5.

3

2

1

0

0

Celkem

17

4

13

0

0

2. pololetí

7.2 Výchovná opatření
1. pololetí
Počet
žáků

Pochvala
TU

Pochvala
ŘŠ

17

8

3

Počet
žáků

Pochvala
TU

Pochvala
ŘŠ

12

8

3

Napomenutí
Důtka TU
TU
4

3

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
3

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.

5

30

6

0

0

2.

2

23

11,5

0

0

3.

3

5

1,66

0

0

4.

4

84

21

0

0

5.

3

27

9

0

0

Celkem

17

169

10

0

0

Třída

Počet
žáků

Počet
omluvených
hodin

Počet
omluvených
hodin na žáka

Počet
neomluvených
hodin

Počet
neomluvených
hodin na žáka

1.

5

60

12,4

0

0

2.

2

5

2,5

0

0

3.

3

140

46,66

0

0

4.

4

26

6,5

0

0

5.

3

67

22,33

0

0

Celkem

17

298

17,5

0

0

2. pololetí

Za celý školní rok bylo zameškáno 467 hodin, což je průměrně 27,5 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.
V závěru školního roku jsme se setkávali se zvyšujícími tendencemi vulgárního chování. Se
staršími spolužáky bylo toto chování řešeno, vnášeli i mezi mladší děti „moudrosti“ pochycené
od starších kamarádů z obce. Rovněž bylo zaznamenáno posměšné chování některých starších
dětí k těm mladším. Pedagogové situace nepřehlíželi a s kolektivem na změnách chování
pracovali, rovněž rodiče byli o negativním chování svých dětí informováni.

8.1 Školní metodik prevence
Samostatná funkce školního metodika prevence je sice stanovena, ale vzhledem k velikosti školy
není znát jeho samostatná činnosti. Je vypracován minimální preventivní program, ale za
prevenci negativního chování považujeme všechny akce, které pro děti i z těchto důvodů
pořádáme.
V mateřské škole byl tento program také vypracován a zakomponován do vzdělávacího
programu.

8.2 Zájmové kroužky, školní a mimoškolní aktivity

Leden 2015, Týmová práce v rámci
projektového dne Zima

Říjen 2014, Dušičková hra s lektorkou
angličtiny v rámci Dušičkového dýchánku

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.

Během školního roku nebyl ve škole evidován ani jeden žák s SPU nebo SPCH. Během roku
byla doporučena odborná pomoc v oblasti logopedické péče u předškolních dětí.
Během roku došlo k několika sezením s dětmi i rodiči, o jejichž průběhu jsou ve škole vedeny
záznamy.
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Aktivity školy

V tomto školním roce bylo téma roku Staré pověsti české. V průběhu celého roku se nám toto
téma prolínalo jak do výuky, tak do mimoškolních aktivit. Děti se podrobně seznámili s osmi
pověstmi, vytvořili si své komiksy, nacvičili na toto téma představení na Vánoční akademii
a navštívili v závěru roku profesionálně hrané představení Staré pověsti české v opavském
divadle.
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 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.
V roce 2014/2015 jsme byli zapojeni v projektu Let´s speak together s rodilými mluvčími
a projektu Polytechnického vzdělávání v MŠ. Ve výuce matematiky využíváme Matematiku
z Finska díky projektu Podpora digitalizace škol.
Škola je zapojena v celostátních či evropských projektech Ovoce do škol, Les ve škole,
Recyklohraní, Mléko do škol, Veselé zoubky, Zdravá pětka, Skutečně zdravá škola.

9.1 Uskutečněné akce ve školním roce 2015/2016
1. září

Slavnostní zahájení školního roku – ZŠ

1. září

Slavnostní zahájení školního roku – Kašpárkův den – MŠ

4. září

Výprava za Dědou Pradědem – adaptační výlet MŠ, ZŠ

3. září

Staré pověsti české – O praotci Čechovi – ZŠ

9. září

Zahájení činnosti kroužku angličtiny – ŠD

16. září

Zahájení činnosti počítačového kroužku – ŠD

17. září

Zahájení činnosti kroužku angličtiny – MŠ

18. září

Zahájení činnosti kroužku počítačová gramotnost – MŠ

18. září

Oslava narozenin (srpen a září) – ZŠ, MŠ

23. září

Zahájení činnosti výtvarného kroužku – ŠD

26. září

Hračkový den – MŠ

29. září

Staré pověsti české – Krok a jeho dcery – ZŠ

6. října

Vítání občánků (Obec)

6. října

4. 10. Světový den zvířat – odpoledne s domácími mazlíčky – ŠD

8. října

Zdravá pětka – projektový den (přizvána ZŠ Malá Morávka) – ZŠ

10. října

Podzim – projektový den (Čtvero ročních období) – ZŠ

10. října

Zamykání studánek a uspávání broučků – projektový den MŠ

13. října

Drakiáda pro rodiče s dětmi – ZŠ, MŠ

14. října

Hračkový den – MŠ
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16. října

Červený den – projektový den MŠ

20. října

Oslava narozenin (říjen) – ZŠ, MŠ

30. října

Staré pověsti české – Libuše a Přemysl – ZŠ

30. - 31. října

Dušičkový dýchánek (Projektové vyučování se spaním ve škole) – ZŠ

31. října

Den stromů

5. listopadu

Divadlo – MŠ

7. listopadu

Beseda o CHKO Jeseníky s ochráncem přírody – ZŠ

10. listopadu

Projektový den Svatý Martin, Lampiony – MŠ

12. listopadu

Rok na zahradě – projektový den MŠ

13. listopadu

Třídní schůzky – MŠ, ZŠ

19. listopadu

Mimořádné události – beseda – ZŠ

20. listopadu

Narozeninová oslava (listopad) – MŠ, ZŠ

20. listopadu

Hračkový den – MŠ

26. listopadu

Návštěva knihovny – Město Dobráčkov – MŠ

26. listopadu

Staré pověsti české – Silák Bivoj – ZŠ

listopad

Vánoční fotografování – MŠ

prosinec

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

1. prosince

Vánoční výlet Hrad Šternberk – ZŠ, MŠ

prosinec

Rozsvěcování vánočního stromečku – ZŠ, MŠ (Obec)

3. prosince

Roráty (akce farnosti Malá Morávka) – snídaně ve škole

5. prosince

Mikulášská nadílka – ZŠ, MŠ

8. prosince

Narozeninová oslava (prosinec) – ZŠ, MŠ

10. prosince

Roráty (akce farnosti Malá Morávka) – snídaně ve škole

10. prosince

Vánoční pečení cukroví – MŠ

11. prosince

Ořechy a oříšky – výstava na zámku v Bruntále – MŠ

12. prosince

Vánoční dílny – ZŠ

15. prosince

Cesta za hvězdou (Poselství křesťanských vánoc) – ZŠ

17. prosince

Roráty (akce farnosti Malá Morávka) – snídaně ve škole

18. prosince

Vánoční jarmark – ZŠ, MŠ

19. prosince

Vánoční besídka – ZŠ, MŠ

5. ledna

My tří králové jdeme k Vám – projektový den MŠ

12. ledna

Staré pověsti české – Dívčí válka – ZŠ

14. ledna

Bílý den – projektový den MŠ

14. ledna

Školní kolo stolní hry Farmář – ŠD

16. ledna

Výtvarné dílny + převzetí ceny za 1. místo SVČ Krnov – ZŠ

19. ledna

Narozeninová oslava (leden) – ZŠ, MŠ

22. ledna

Básničky, písničky a říkadlo o naší zahradě – projektový den MŠ
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23. ledna

Zima – projektový den (Čtvero ročních období) – ZŠ

28. ledna

Zápis do 1. ročníku

30. ledna

Hračkový den – MŠ

11. února

Hračkový den – MŠ

11. února

Slezské divadlo Opava – Staré pověsti české – ZŠ

12. února

Polytechnické vzdělávání v MŠ – PŘEVZETÍ LEGA – MŠ

16. února

Masopustní průvod – ZŠ, MŠ

18. února

Návštěva stanice záchranné služby Bruntál – MŠ

20. února

Cvičná evakuace – Hasiči Světlá Hora, beseda, prohlídka – ZŠ, MŠ

23. února

Narozeninová oslava (únor) – ZŠ, MŠ

25. února

Víla Voděnka – projektový den MŠ

25. února

Chraňme své zdraví – beseda ZŠ

27. února

Karneval – ZŠ, MŠ

5. března

Divadlo – MŠ

2.-6. března

Březen – měsíc knihy – družinkový týden s knihami ZŠ

4. března

Projektový den – Zelený den – MŠ

9. března

Staré pověsti české O Horymírovi – ZŠ

11. března

Muzikoterapie – ZŠ, MŠ

11. března

Hračkový den – MŠ

11. března

Zahájení kroužku Šachy – ZŠ

13. března

Lyžařské závody Malá Morávka – ZŠ (Škola MM)

16. března

Oslava narozenin (březen) – ZŠ, MŠ

20. března

Morana – ZŠ, MŠ

23. března

Projektový den Jeseníky – ZŠ

26. března

Beseda s Policií ČR + Celorepublikové čtení Policejních pohádek – ZŠ

27. března

Jaro – projektový den – ZŠ

30. března

Velikonoční tvoření – MŠ

31. března

Volby do školské rady, třídní schůzky – ZŠ

1. dubna

Poselství křesťanských velikonoc – ZŠ

7. dubna

Otevírání studánek a probouzení broučků – projektový den – MŠ

10. dubna

Oslava Dne učitelů

13. dubna

Oslava narozenin (duben) – ZŠ, MŠ

15. dubna

Kouzelná planeta – Divoký Madagaskar – ZŠ

15. dubna

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

22. dubna

Den Země – ZŠ, MŠ

29. dubna

Muzeum v Bruntále – řemeslo má zlaté dno, Výstava Okna, Galerie
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v Kapli – ZŠ
29. dubna

Ekologická soutěž na ZŠ Okružní, Bruntál – ZŠ

29. dubna

Hračkový den – MŠ

30. dubna

Výstava Lego – Stavění májky, model obce Rudná p. P., Čarodejnický
rej – MŠ

30. dubna

Zdravá strava nejen pro školáky – beseda Mgr. Slimáková, Ph.D. – pro
veřejnost

30. dubna

Beseda kuchaře ze Skutečně zdravé školy s paní kuchařkou

4. května

Kuchařská show pro děti – Skutečně zdravá škola – ZŠ

6. května

Den matek – Obec

7. května

Den matek – ZŠ, MŠ

11. května

Mobilní planetárium – ZŠ, MŠ

13. května

Den plný barev na naší zahradě – projektový den – MŠ

18. května

Oslava narozenin (květen) – ZŠ, MŠ

20. května

Hračkový den – MŠ

20. května

Zápis dětí do MŠ

květen – červen

Zahájení plavání (6 lekcí) – ZŠ

květen

Fotografování – ZŠ, MŠ

1. června

Dětský den v Podlesí – ZŠ, MŠ

3. června

Hračkový den – MŠ

8. června

Návštěva knihovny – MŠ

9. června

Kdo bydlí v naší zahradě? – Projektový den – MŠ

15. června

Oslava narozenin (červen, červenec) – ZŠ, MŠ

17. června

Projektový den – Žlutý den – MŠ

17. června

Šachový turnaj – ZŠ

19. června

Žlutý den – MŠ

22. června

Léto – projektový den – ZŠ

22. června

Svátek otců - MŠ

23.-24. června

Školní výlet Dolní Moravice – po památných stromech na kole a se
spaním – ZŠ, Rozhledna Nová Ves, Muzeum Rýmařov, Zámek Janovice
– ZŠ, MŠ

24. června

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

25.-26. června

Zahradní slavnost + přespání ve škole – ZŠ, MŠ

26. června

Hasiči Světlá Hora – ukázka práce – ZŠ, MŠ

30. června

Oficiální ukončení školního roku + pasování předškoláčků, vyřazování
páťáků – ZŠ, MŠ
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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, bylo pečováno o zahrádku,
kde děti pěstují drobné byliny. Samozřejmostí je ve škole i školní jídelně třídění odpadů, sběr
druhotných surovin a výchova, která směřuje k souladu člověka s přírodou.

Červen 2015,
Cyklistický výlet

Byly organizovány také akce se zaměřením na poznávání okolí. Ve
školce proběhla řada akcí: Den stromů, Uspávání broučků, Rok na
zahradě, Básničky, písničky a říkadla o naší zahradě, Víla Voděnka,
Probouzení broučků, S Kašpárkem v lese (o zvířátkách a rostlinách
v různých ročních obdobích), Dny barev na školní zahradě aj. Celá
škola společně navštívila Podlesí, kde děti 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. V základní
škole pak s enviromentální tematikou proběhly akce: Beseda se
zástupcem CHKO Jeseníky, Projektový den Jeseníky, projektové dny
Čtvero ročních období, návštěva cestovatelské besedy Kouzelná planeta
– Divoký Madagaskar, účast na ekologické soutěži, Mobilní
planetárium s tématem vývoje Země aj.

Školní rok byl zpestřován vycházkami do přírody, tradičním výšlapem
celé školy na Praděd a završen cyklistickým výletem výletem Po stopách památných stromů
Dolní Moravice.

9.3 Projekty z cizích zdrojů
Ve školním roce 2014/2015 jsme zahájili práci v projektu v rámci výzvy č. 53, Zvyšování kvality
ve vzdělávání z OP VK se společností Centre form Modern Education. Jedná se o jazykový
projekt Let´s speak together, Projekt si kladl za cíl zkvalitnit výuku anglického jazyka u dětí
a podpořit také učitele formou prohlubování cizojazyčných kompetencí s rodilým mluvčím.
Vzhledem ke komplikovanosti zajistit přímo rodilého mluvčího v našem okolí, byl projekt
uskutečněn s lektorkami s dlouhodobějším pobytem na území anglicky mluvící země. Práce
lektorek byla díky tomuto projektu hrazena z cizích zdrojů.
V rámci výzvy ESF z oblasti podpory 1.3 jsme se zapojili do projektu společnosti EDUCO
CENTRUM s.r.o. pro mateřskou školu (Výzva č. 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 zahájen už v červnu 2014,
hlavní náplň ale proběhla v tomto školním roce. Projekt byl zaměřen na další vzdělávání učitelů
MŠ a řídících pracovníků MŠ a stavěl své cíle na využití dánského stavebnicového systému
LEGO EDUCATION společně s možností zúčastnit se exkurzí v českých i zahraničních
školských zařízeních. Jedním z hlavních cílů pro naši školu bylo získání souboru stavebnice
Lego v hodnotě cca 50 tisíc Kč z cizích zdrojů. Dalším finančním přínosem pro školu bylo
financování tuzemské i zahraniční stáže a pobyty na víkendových workshopech.
Tento školní rok jsme byli opět aktivní v projektu Program na podporu digitalizace škol
společnosti EDULAB. Znovu jsme se k projektu přihlásili a získali tak bezplatné přístupy ke
kvalitnímu vzdělávacímu softwaru. Díky tomuto projektu jsme začali četněji využívat digitální
technologie ve výuce v rámci přístupů ke všem nástrojům portálu eKabinet.cz. K využití škola
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získala více než 40 000 profesionálních vzdělávacích materiálů z matematiky, přírodovědy,
angličtiny a předškolního vzdělávání; multimediální obsah výuky ve formě videí, simulací, 2D
a 3D modelů, fotografií, interaktivních cvičení apod. Jako zpestření výuky 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 je využíván učitelkou MŠ pouze
pro inspiraci k další výuce, protože v rámci předškolní výchovy neplánujeme pravidelné sezení
dětí u digitálních technologií.
V rámci výzvy č. 51 jsme se také pokusili o zapojení do projektu In-Generation Teachers na
podporu moderních trendů ICT ve výuce a vzájemného sdílení učitelů, ze kterého mohlo
vyplynout zakoupení VT, tabletů pro pedagogy apod. V této žádosti jsme však byli neúspěšní.
Rovněž neúspěšnou žádostí pro nás byla výzva MŠMT Podpora zabezpečení škol a školských
zařízení. Chtěli jsme z cizích zdrojů zajistit nové kvalitní oplocení školní zahrady a nákup
videotelefonů pro otevírání školy. Velká mediální kampaň přinutila několik tisíc ředitelů škol
trávit nad těmito projekty mnoho času, ale MŠMT nakonec podpořilo jen 65 škol z celé
republiky.
Z cizích zdrojů bylo také financováno několik desítek tisíc za další vzdělávání pedagogických
pracovníků. Ředitelka školy se takto bez finanční zátěže školy zúčastnila Kurzů manažerských
a legislativních dovedností, které probíhaly v Maršově u Uherského Brodu v šesti třídenních
cyklech. Ostatní vzdělávání pro pedagogické pracovníky jsme se také snažili volit z podporou
externího financování.
Škola také dokázala zorganizovat z cizích zdrojů vzdělávání pro veřejnost v rámci projektu
Obec21 a nabídla 4 kurzy. Zájem veřejnosti však nebyl prakticky žádný, a tak proběhly kurzy
dva, které jsme využili spíše pro vzdělání zaměstnanců školy. Škola tak získala navíc finanční
obnos 4 800 Kč za pronájem učebny.
Díky zapojení do pilotáže již výše zmiňovanému projektu Skutečně zdravá škola jsme bezplatně
dokázali zorganizovat a pozvat odborníky také na besedy o zdravém stravování pro veřejnost,
děti i naše zaměstnance. Využili jsme také bezplatného poradenství, pomoci a vedení při
zkvalitňování chodu školní jídelny.
Největším úspěchem tohoto školního roku byl výsledek podané žádosti v rámci výzvy č. 56 OP
VK. Sestavili jsme projekt Prožitkem poznáváme svět – čtenářské dílny pro děti (nákup
minimálně 100 ks knih a encyklopedií, plánování celoroční výuky a projektů čtenářských dílen
pro 2 ročníky), výjezd pedagogů AJ na jazykový pobyt do zahraničí a výjezd dětí na jazykový
pobyt do zahraničí. Škola získala na tyto aktivity 258 tisíc Kč, které budou využity
v následujícím školním roce. Největší část financí bude použita na výjezd 10 dětí se dvěma
pedagogy na šestidenní studijní pobyt do Londýna spojený s výukou angličtiny.

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
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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.
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.

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 letos neorganizovali školní
kolo Pythagoriády.
Zúčastnili jsme se také ekologické soutěže, kde jsme ale neměli šanci na pěkné umístění, protože
jsme kvůli počtu žáků pátých tříd nedokázali postavit plnohodnotná družstva. Doplňovali jsme
tedy mladšími žáky, takže došlo k handicapu např. v anglické části soutěže. S tím jsme ale od
počátku počítali a i přesto jsme dětem umožnili účastnit se okresní soutěže pořádané velkou
školou.
Děti byly dále zapojeny do soutěží výtvarných.
Obrovský úspěch se dostavil v soutěži Namaluj, jak
se bavíš. Stejně jako vloni jsme vyhráli 1. místo.
A protože to bylo již podruhé, nemohli jsme nechat
děti bez zážitku – osobně si jet letos cenu vyzvednout.
Za odměnu jsme tedy místo vyučování vyrazili
vlakem do Krnova do Střediska volného času a užili si
nejen gratulace, ale i kulturní program a vystoupení.
Leden 2015, 1. místo v soutěži Namaluj,
jak se bavíš
Mateřská škola se zúčastnila olympiády pro mateřské
školy organizované MŠ Bruntál, Okružní. Děti
reprezentovaly svoji školku a přivezly si hodnotné
ceny, které do olympiády věnovalo Město Bruntál.

Červen 2015, Olympiáda mateřských škol

28

10

Údaje o výsledcích inspekční činnosti

Ve školním roce 2014/2015 neproběhla na škole inspekční činnost dle § 174 zákona č. 561/2004
Sb., Školský zákon v platném znění.

11

Údaje o hospodaření školy

Hospodaření školy je popsáno v samostatné výroční zprávě o hospodaření za rok 2014.

12

Přílohy

Přílohami této výroční zprávy jsou:
Další rozvoj v rámci materiální oblasti – požadavky předložené zřizovateli na prázdninové
opravy a vylepšení chodu školy
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 2014/2015

13

Závěr

Výroční zprávu vypracovala ředitelka školy Mgr. Zdeňka Kadláčková.
Pedagogická rada projednala Výroční zprávu o činnosti školy dne 3. 9. 2015.
Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy dne 20. 8. 2015.
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