Základní škola a mateřská škola Jezernice,
okres Přerov, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní
rok 2018/2019
podle § 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Základní údaje o škole

Název: Základní škola a mateřská škola Jezernice, okres Přerov, příspěvková organizace
Sídlo: Jezernice 39, PSČ 751 31
webové stránky: www.skolajezernice.cz
email: skola@jezernice.cz
datová schránka: afpmd53
Resortní identifikátor školy: 600146685
IZO: 102592632
IČ školy: 71005633
Adresa základní školy a školní družiny: Jezernice 39, PSČ 751 31
Adresa mateřské školy: Jezernice 206, PSČ 751 31
Právní forma:
Zřizovatel:

příspěvková organizace
Obec Jezernice, Jezernice 206, PSČ 751 31, tel. kontakt: 581 771 750

Ředitel školy:
Kontakt:

Ing. Jaroslav Mihal, od 1. 8. 2018
581 771 752, 723 078 575, 734 764 711

Školská rada
ZÁSTUPCE ZŘIZOVATELE
Pavla Marková

ZÁSTUPCE PEDAGOGŮ
Mgr. Dana Sládečková

ZÁSTUPCE RODIČŮ
Mgr. Tereza Panáková

Zařízení školního stravování
Škola a školka mají pouze školní jídelnu – výdejnu. Jídla jsou dovážena ze Základní školy a
mateřská školy Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace. Kontakt na
vedoucí školní jídelny p. Alenu Bláhovou: 581 772 372.
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Přehled oborů vzdělávání

Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku
 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání MOST (myšlení, osobnost,
spolupráce, tvořivost), č. j. 25/2007
 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět kolem nás
Školní vzdělávací program
Ve školním vzdělávacím programu jsou posílené vyučovací hodiny matematiky, českého
jazyka a cizích jazyků.
Ve vzdělávacím programu se promítá koncepce školy. Škola se zaměřuje na:
 jazyky (český jazyk a anglický jazyk)
 sport a zdravý životní styl
 budování přátelského pracovního prostředí
 individuální přístupu ke každému žákovi
Charakteristika školy
Co nabízíme











rodinné prostředí s nízkým počtem žáků ve třídě
týmovou spolupráci žáků
zájmové kroužky
rozvoj zájmů při pobytu ve školní družině
účast na kulturních akcích, exkurzích a výletech
každoroční školu v přírodě
plavecký výcvik všech ročníků ZŠ a dětí MŠ
výcvik jízdy na in-line bruslích
lyžařský výcvik pro děti od MŠ
školní výukové projekty, pravidelné akce a slavnosti

Stará dobrá malotřídní škola
Základní škola a mateřská škola Jezernice, okres Přerov, je příspěvkovou organizací obce
Jezernice vykonávající činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny a školní jídelny-
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výdejny. Historie školy sahá do konce sedmnáctého století, tudíž patří mezi nejstarší školy
okresu Přerov. Školní budova byla již tehdy umístěna v centru vesnice na čísle 39, kde se
nachází dosud.
Jsme malotřídní školou. Základní škola funguje jako dvoutřídka, v mateřské škole máme
jedno oddělení. Jsme školou opravdu rodinného typu, která poskytuje vzdělávání žákům 1. 5. ročníku. Výuka je přizpůsobena častým střídáním přímé práce s dětmi se samostatnou
prací žáků jednotlivých ročníků. To klade zvýšené nároky na přípravu učitelů i na schopnost
žáků samostatně pracovat. Naproti tomu naší velkou výhodou je nízký počet žáků ve třídách,
skutečně individuální přístup k žákům a neustálý kontakt učitelů s žáky i v době mimo
vyučování. S radostí sledujeme, že žáci se ve třídách se spojenými ročníky učí vzájemné
pomoci a ohleduplnosti.
Individuální přístup a moderní metody
Výuka na naší škole je založena na individuálním přístupu a využívání efektivních a
smysluplných metod, které respektují rozvoj každého žáka. Vyučujeme nejen podle
moderních schválených učebnic, ale často využíváme interaktivní tabule, tablety iPad a
výukové aplikace.
Modernizace školy
Právě probíhá velká modernizace celé školy. Před několika lety proběhla velká oprava
sociálních zařízení, postupně se zateplila fasáda, probíhá oprava střechy. Třídy jsou vybaveny
novými interaktivními tabulemi, jsou k dispozici dataprojektory, v hodinách žáci využívají
počítače a iPady Apple. Probíhá modernizace zázemí a herny mateřské školy a plánuje se
obměna herních prvků na dvou velkých zahradách mateřské a základní školy. Do tělocvičny
přibývá sportovní náčiní. Škola má skvěle vybavenou keramickou dílnu a dále se modernizuje
vybavení školní družiny. Chceme žákům vytvořit útulné, moderní, ale hlavně podnětné
prostředí.
Školní projekty a dotace čerpáme účelně
Škola se v minulosti i v současnosti úspěšně zapojila do projektů a výzev operačních
programů. Díky financím z evropských dotací se podařilo pořídit počítače, kompletně
zasíťovat školu internetem pevným i wi-fi, pořídit tablety iPad, nakoupit více než 100 kusů
nových knih pro společné čtení, posílit personál v mateřské škole, vybavit školní družinu
novými hrami a hračkami, realizovat odpolední kroužky zdarma a mnoho dalšího.
Školní družina
K realizaci zájmového vzdělávání slouží jedno oddělení školní družiny. Místnost školní družiny
se nachází v rekonstruovaných prostorách bývalé půdy. Družina dále využívá školní
tělocvičnu a školní zahradu. Žáci zde mají vytvořen dostatek prostoru pro rozvoj svých zájmů.
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Adaptace žáků na vzdělávání
MŠ se věnuje přípravě dětí na základní školu prostřednictvím programu „Těšíme se do
školy“. Při práci používají pracovní sešity – Svět malého předškoláka, Písanka malého
předškoláka. Rodiče byli pravidelně seznamováni s týdenními tématy a denní nabídkou
činnosti prostřednictvím nástěnky v šatně.
Vyučující budoucích prvních ročníků a ředitel spolupracovali s učitelkami z MŠ ještě před
vstupem dětí do základní školy, konaly se tyto aktivity:







Formální a neformální vzájemná konzultace učitelek o školní zralosti dětí,
návštěvy předškoláků v základní škole,
pozorování předškoláků budoucími třídními učitelkami přímo v mateřské škole,
předávání informací rodičům, zřízení informační nástěnky v mateřské škole
s odbornými články i podklady pro rozvoj a procvičování,
schůzky budoucí třídní učitelky a ředitele s rodiči předškoláků,
upravení způsobu zápisu s vyšším zaměřením na dovednosti dětí předškolního věku a
upozornění na nedostatky a případné možné problémy v budoucnosti.

Materiální vybavení školy
V budově ZŠ jsou tři třídy, herna školní družiny, jídelna, výdejna stravy a tělocvična. Škola
využívá školní dvůr a školní zahradu. Všechny tři třídy jsou vybaveny počítačovými stanicemi
pro žáky (5, 4 a 1 stanice), třídy mají interaktivní tabuli. Ve škole je pevné a bezdrátové
připojení k internetu, které nám zabezpečuje firma Mitranet z Lipníku nad Bečvou. Všechny
místnosti školy mají pevné připojení na internet. Zároveň je celá škola pokrytá wi-fi
internetovým připojením.
Průběžně jsou dokupovány další učební pomůcky a zařízení pro volnočasové aktivity –
moderní nástěnné obrazy, pomůcky a hry do školní družiny. Keramická dílna je využívána jak
žáky školy v předmětu pracovní činnosti, školní družinou, tak učitelkami MŠ. I nadále jsou
učitelkami organizovány keramické dílny pro veřejnost.
Součástí ZŠ je i mateřská škola, která se nachází v budově obecního úřadu v Jezernici, č. 206.
V budově MŠ je jedna třída. MŠ má k dispozici hernu, odpočinkovou místnost, výdejnu
stravy, školní zahradu přiléhající k budově. Vybavení MŠ je každoročně doplňováno hračkami
a pomůckami po dohodě vedoucí učitelky MŠ s ředitelem školy.
ICT infrastruktura
stolní PC v učebnách ......... 10 interaktivní tabule .............. 2 multifunkční tiskárny ........... 3
stolní PC v kanceláři školy ... 2 notebooky ........................... 2 scannery .............................. 1
data projektory ................... 2 tablety Apple iPad ............ 16 fotoaparáty .......................... 1

5

Přehled pracovníků školy
V ZŠ pracovali 4 pedagogičtí pracovníci:
Ing. Jaroslav Mihal – ředitel, vzdělání VŠ, aprobace – učitelství AJ pro 1. stupeň ZŠ
Mgr. Václava Křenová – učitelka, vzdělání VŠ, aprobace – učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Mgr. Dana Sládečková – učitelka, vzdělání VŠ, aprobace – učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Bc. Irena Maierová – vychovatelka, vzdělání: středoškolské s maturitou (SpgŠ Přerov),
vysokoškolské (UP Olomouc – obor vychovatelství)
V MŠ pracovaly 2 pedagogické pracovnice:
Lenka Hradilová – učitelka, vzdělání středoškolské (Gymnázium J. Blahoslava a SpgŠ Přerov;
obor předškolní a mimoškolní pedagogika)
Diana Schröderová – učitelka, vzdělání středoškolské (Církevní SŠ pedagogická a sociální
Bojkovice; obor předškolní a mimoškolní pedagogika)
Na nepedagogických pozicích ve škole pracovaly:
Marta Hašová – školnice ZŠ, pracovnice výdeje stravy, vzdělání SOU – zahradník
Jarmila Libosvárová – školnice MŠ a výdej stravy do 31. 3. 2019, vzdělání SOU – optička
Tamara Navrátilová – školnice MŠ a výdej stravy od 1. 4. 2019, vzdělání SOU – prodavačka
Věková skladba pedagogů:

do 35 let

36 – 45 let

46 – 55 let

56 a více

v důchodu

2

3

0

1

1
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Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné
školní docházce
Zápis k povinné školní docházce
Nástup do 1. ročníku 1. 9. 2018
Datum konání zápisu k povinné školní docházce
Dětí předškolního věku v naší MŠ
Dětí u zápisu
Dětí s žádostí o odklad
Dětí, které nastoupí na jinou školu a/nebo nebyly u zápisu u nás
Počet žáků v 1. třídách ve školním roce 2019/2020

3
15. 4. 2018
10
6
2
4
4

V 5. ročníku byli jen 2 žáci, oba nastoupí na ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou, ulice Hranická.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Ve školním roce 2018/2019 bylo zapsáno v ZŠ k 1. 9. 2018 20 žáků v 1. – 5. ročníku
Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

20

3

8+1*

3

4

2

Počet žáků

*1. ročník – 1 žákyně vzdělávána v zahraničí, § 36 školského zákona
Mateřskou školu navštěvovalo 23 dětí.
Výsledky žáků jsou podrobovány kontrole naplňování cílů školního vzdělávacího programu.
Probíhá vnitřní i vnější hodnocení výsledků, provádíme také sebehodnocení učitelů a žáků.

Třída
Průměr klasifikace
Prospělo
Žáků s vyznamenáním
z toho s průměrem 1,0
Pochvaly
DTU
DŘŠ
Snížená známka z chování 2
Omluvených hodin
Průměr na žáka

1.
1,0
3
3
3
1
0
0
0
161
53,7

I. pololetí
2.
3.
4.
1,22 1,25 1,25
8
3
4
7
2
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
249
66
125
31,1
22
31,3
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5.
1,17
2
2
1
0
0
0
0
7
3,5

1.
1,0
3
3
3
1
0
0
0
261
87

II. pololetí
2.
3.
4.
1,18 1,34 1,31
8
3
4
8
1
3
2
1
1
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
222
123
126
27,8
41
31,5

5.
1,11
2
2
1
2
0
0
0
76
38,0

Celkem z 20 žáků prospělo s vyznamenáním: 17 žáků, což je 85 % z celkového počtu žáků. Se
samými jedničkami: 7 žáků, resp. 8 žáků, což je 35 % z celkového počtu žáků.
Testování ve školním roce 2018/19
Kromě vlastního prověřování znalostí a dovedností žáků se žáci se zúčastnili těchto externích
srovnávacích testů:



SCIO (5. ročník a 3. ročník)
Matematický klokan (od 2. do 5. třídy)

Výsledky srovnávacích testů SCIO (5. ročník) – 2 žáci
Páťáci prošli testováním z českého jazyka, anglického jazyka, matematicky a obecných
studijních předpokladů. Výsledky našich žáků v českém jazyce jsou lepší než u 60 %
zúčastněných škol. Naopak se test vůbec nepodařil našim dvěma páťákům v matematice,
dosáhli oba jen 30 % úspěšnosti v testu. Díky testování jsme identifikovali oblasti, na které se
máme více zaměřit – čísla a početní operace, práce s daty a geometrie.
V anglickém jazyce dopadli naši žáci dobře. Oba splnili očekávané výstupy na konci 5. ročníku
a dosáhli úrovně A1.
Výsledky srovnávacích testů SCIO (3. ročník) – 3 žáci
Hodnocení od společnosti SCIO: Svými výsledky v českém jazyce se vaše škola řadí mezi
průměrné školy, máte lepší výsledky než polovina zúčastněných škol. Výsledky vaší školy v
matematice jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 80 %
zúčastněných škol. Výsledky vaší školy v anglickém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi
úspěšné školy a máte lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol. Výsledky vaší školy v
klíčových kompetencích jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky
než 80 % zúčastněných škol. Výsledky vaší školy v předmětu člověk a jeho svět jsou
podprůměrné. Vaše škola patří mezi školy se slabšími výsledky, 70 % zúčastněných škol mělo
výsledky lepší než vaše škola. Celkové hodnocení: Svými výsledky se vaše škola řadí (ve
stejné skupině škol do 10 žáků) mezi lepší průměrné školy, máte lepší výsledky než 60%
zúčastněných škol.
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Základní škola a mateřská škola Jezernice zpracovává pro každý školní rok minimální
preventivní program, který obsahuje cíle, strategie a konkrétní metody práce, zaměřené na
prevenci rizikového chování.
S tímto programem jsou seznámeni pracovníci školy a postupují podle něho. Přílohami
minimálního preventivního plánu jsou Krizový plán, Program proti šikanování a konkrétní
metodické postupy při výskytu všech forem rizikového chování. Metodické návody jsou
učitelům dostupné v ředitelně školy. Škola odebírá časopis Prevence, z něhož pedagogové
také čerpají nápady pro práci se žáky.
Výchovné problémy řešili učitelé ve spolupráci s rodiči.
Bohužel se hned u několika chlapců projevuje vznětlivá povaha, někdy vzdorovitá, která
vedla k častým kázeňským problémům, některé situace řešili také násilím. V druhém a
třetím ročníku byli žáci s častými kázeňskými problémy typu vykřikování, strhávání
pozornosti, narušování práce a zapomínání, vulgární mluva, nerespektování pravidel,
odmítání práce, nerespektování ostatních spolužáků, slovní a fyzická agrese mezi spolužáky.
U dvou žáků muselo docházet k častým pohovorům s rodiči a u jednoho byl vypracován
individuální výchovný plán v 1. a ve 2. pololetí školního roku. Cíle v individuálním výchovném
plánu se nedařilo v 1. pololetí plnit. Žákovo chování výrazně negativně vybočovalo z normy, a
proto v 1. pololetí 2. ročníku byl hodnocen sníženým stupněm z chování 2. V 2. pololetí došlo
ke zlepšení, přesto bylo chování stále mimo běžnou normu.
Práce s těmito žáky (budoucí 3. a 4. ročník) zůstává prioritou do budoucnosti. Za rizikové
považujeme hodiny, které jsou spojené v 1. – 5. ročníku.
Výchovná práce ZŠ je zaměřena na:
 vzájemné vztahy mezi žáky, vztahy mezi žáky a dospělými zaměstnanci školy
 úcta k rodičům, starším občanům, čestné jednání
 dodržování pořádku ve škole a okolí
 kulturně společenské akce – návštěvy divadla, vlastní divadelní představení, výstavky
ručních prací žáků, hudebně-dramatická vystoupení
 účast na charitativních projektech (Fond Sidus, Občanské sdružení Život dětem)
 dopravní výchova na dopravním hřišti
 zdravověda a základy první pomoci
 environmentální výchova: sběr starého papíru, třídění odpadů, pěstitelské práce

9

Spolupráce s dalšími institucemi
 Pedagogicko-psychologická poradna Přerov
 Středisko výchovné péče Tršice
 P-centrum Olomouc
 Sdružení D Olomouc. Program Méďové a Kryštofe, neblbni!
 Odbor sociálních věcí magistrátu města Lipník nad Bečvou
 Policie ČR
 Obecní úřad Jezernice
Aktivity pořádané pro žáky, které jsou prevencí rizikového chování, podporují dobré
vztahy, umožňují seberealizaci a učení se v reálných situacích


















Aktivity Sdružení D
Besedy s policisty
Besedy v knihovně
Dětský den
Kulturní programy
Lyžařský výcvikový kurz
Mikulášská besídka
Návštěva hasičů
Odpolední kroužky
Spaní ve škole
Sportovní soutěže
Škola v přírodě
Školní výlety
Třídnické hodiny
Umělecké soutěže
Výchovné koncerty
Vystoupení na školních besídkách

Přehled kroužků ve školním roce 2018/19








Keramika
Klub zábavné logiky a deskových her
Čtenářský klub
Doučování pro žáky
Kroužek prezentování v českém a anglickém jazyce
Hra na flétnu
Náboženství
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Údaje o dalším
pracovníků

vzdělávání

pedagogických

Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení, 12. 3. 2019,
Mgr. Dana Sládečková
Od výuky čtení až po čtenářskou gramotnost – metodický průvodce 1. třídou, 23. 5. 2019,
Mgr. Dana Sládečková
Práce s chybou v českém jazyce, 29. 4. 2019, Mgr. Václava Křenová
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ),
9. a 12. 10. 2018, Lenka Hradilová
Setkání pro školní metodiky prevence z malotřídních škol, 14. 11. 2018, Ing. Jaroslav Mihal,
Mgr. Dana Sládečková
Zkusit učit jinak?, 17. 4. 2019, Ing. Jaroslav Mihal

Odborné časopisy k dispozici učitelům ZŠ a MŠ:
Bedrník – časopis pro environmentální vzdělávání (čtvrtletník)
Prevence – časopis pro prevenci rizikového chování, odborné články, inspirace
k preventivním aktivitám (měsíčník)
Golem – časopis pro keramické tvoření (čtvrtletník)
Učitelské noviny – časopis o různých tématech ve školství (týdeník)
Předškolák – časopis pro práci s předškoláky, inspirace na rozvojové aktivity
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na
veřejnosti
Kulturní akce
7. 10.

Vítání občánků

27. 10.

Setkání u památníku TGM, oslava 100 let ČR (ZŠ, MŠ)

31. 10.

Dýňování, opékání a spaní ve škole (ZŠ, MŠ)

5. 11.

Mobilní planetárium, zážitkový stan

5. – 9. 11.

Tématický svatomartinský týden ve školní družině

12. 11.

Hudební program „Šlehačka plná Smetany“ o Bedřichu Smetanovi (ZŠ a MŠ)

3. 12.

Tématický den – advent

6. 12.

Mikulášská besídka a vánoční jarmark

12. 12.

Česko zpívá koledy

7. 1.

Tři králové – návštěva MŠ v ZŠ

2. 2.

Dětský karneval

2. 3.

Šibřinky (školní ples ZŠ a MŠ, KRPŠ)

2. 4.

Mezinárodní den dětské knihy – beseda v knihovně

5. 4.

Vynášení Morany (ZŠ, MŠ)

5. 4.

Jarní velikonoční dílny pro děti a veřejnost – kulturní dům v Jezernici

7. 4.

Setkání se seniory

25. 4.

Výchovný koncert MŠ

10. 5.

Den matek

7. 6.

Vystoupení ZUŠ Hranice

27. 6.

Rozloučení s předškoláky v MŠ

Sportovní akce
19. 9.

Koloběžky, štafety Lipník

24. 9.

Turistická vycházka po okolí

12. 9.

Bruslení za školou (12., 17., 19., 24.)

9. 10.

Turnaj vybíjená Drahotuše

15. 10.

Drakiáda v ŠD
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26. 10.

Turistická a přírodovědná vycházka na hrad Helfštýn (ZŠ, MŠ)

11. - 15. 2.

Lyžařský výcvik Newmann school – pro zájemce (ZŠ, MŠ)

28. 3.

Soutěž ve šplhu, ZŠ Osecká Lipník nad Bečvou (4 žáci)

13. 5.

Plavání (13., 20., 27. 5., 3., 10., 17., 24. 6.), 7 lekcí

4. 6.

Olympiáda v MŠ

22. 6.

Den dětí, pohádkový les

Prevence rizikového chování a dopravní výchova
1. 11.

Beseda s Policií ČR

21. 11.

Beseda s hasiči

21. 12.

Vánoční den, předávání dárků

13. 3.

Sdružení D - programy prevence rizikového chování „MÉĎOVÉ“ a „KRYŠTOFE,
NEBLBNI!“

18. 3.

MŠ + ZŠ, návštěva dětí ve škole, škola „nanečisto“, 10 předškoláků

7. 5.

Den otevřených dveří Armády ČR, Lipník nad Bečvou

12. 6.

Dopravní hřiště ZŠ (1. a 2. třída)

14. 6.

Dopravní hřiště ZŠ (3., 4., 5. třída)

19. 6.

Dopravní hřiště MŠ

Environmentální aktivity
4. 10.

Mezinárodní den zvířat – tématický den

23. - 26. 10.

Sběr starého papíru (ZŠ, MŠ)

14. 11.

Den bez aut – tématický den

21. 12.

Přírodovědná vycházka tříd – krmení, stromeček pro zvěř

22. 3.

Světový den vody – projektový den

10. 4.

Úklid obce a sázení stromů

23. 4.

Návštěva farmy (ZŠ, MŠ)

20. - 24. 5.

Sběr starého papíru

28. - 31. 5.

Škola v přírodě
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Olympiády a soutěže
1. 10.

Logická olympiáda – zapojení žáci

15. 2.

Recitační soutěž

8. 3.

Okresní kolo recitační soutěže – vybraní žáci (4 žáci)

22. 3.

Matematický klokan

8. 4.

Výtvarná soutěž, ZŠ Hranická Lipník nad Bečvou

7. 6.

Přírodovědná soutěž ZŠ Hranická Lipník nad Bečvou

Ostatní
17. 10.

Keramická dílna pro veřejnost – děti (Sládečková)

18. 10.

Keramická dílna pro veřejnost – dospělí (Hradilová)

1. 11.

Keramická dílna pro veřejnost (Hradilová)

6. 11.

Keramická dílna pro veřejnost – děti (Sládečková)

14. 11.

Keramická dílna pro veřejnost vánoční – dospělí (Hradilová)

28. 11.

Keramická dílna pro veřejnost vánoční – dospělí (Hradilová)

29. 11.

Schůzka učitelů s rodiči předškoláků v MŠ

listopad

Sbírka pro Fond Sidus

24. 1.

Keramická dílna pro veřejnost (Hradilová)

25. 2.

Schůzka učitelů s rodiči předškoláků v MŠ, příprava na zápis, odklady

18. 3.

Keramická dílna pro děti – jarní motivy, Velikonoce (Sládečková)

19. 3.

Přednáška logopedie pro rodiče z MŠ a ZŠ, paní logopedka Mgr. Kalábová

20. 3.

Keramická dílna pro dospělé – jarní motivy, Velikonoce (Hradilová)

3. 4.

Den otevřených dveří v ZŠ

3. 4.

Keramická dílna pro dospělé – glazování, vede p. uč. Lenka Hradilová, 15:30

8. 4.

Keramická dílna pro děti – glazování – vede paní uč. Dana Sládečková, 15:30

15. 4.

Zápis do ZŠ

16. 5.

Zápis do MŠ

23. 5.

Keramická dílna pro veřejnost (Hradilová)

10. 6.

Keramická dílna pro veřejnost (Hradilová)

26. 6.

Výlet školy, ZOO (ZŠ, MŠ)
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Základní údaje o hospodaření školy
HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V KALENDÁŘNÍM ROCE 2018
1. P Ř Í J M Y
OÚ Jezernice
KÚ
Výzva 22 (Šablony I.)

974 000,00
3 393 450,00
268 213,76

OSTATNÍ PŘÍJMY
Školní družina
Školné MŠ
Čerpání fondů
Sběr
Keramika pro veřejnost
CELKOVÉ PŘÍJMY

17 400,00
21 700,00
11 000,00
11 498,00
2 310,00
4 699 571,76 Kč

2. V Ý D A J E
Investiční výdaje
Neinvestiční výdaje
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Drobný dlouhodobý majetek
Ostatní náklady z činnosti
CELKOVÉ VÝDAJE

0 Kč
4 507 934,35 Kč
179 496,00
166 314,68
15 608,90
2 468,00
292 825,90
2 721 733,00
898 761,02
11 081,99
108 577,86
106 567,00
4 500,00
4 507 934,35 Kč

Ačkoli příspěvková organizace vykázala k 31. 12. 2018 kladný hospodářský výsledek ve výši
191 637,41 Kč, tvoří ho, kromě vlastního zisku z hlavní činnosti příspěvkové organizace ve
výši 10 254,71 Kč, také nespotřebovaná dotace zřizovatele na dofinancování mzdových
nákladů ve výši 181 382,70 Kč.
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Údaje o předložených a školou realizovaných
projektech financovaných z cizích zdrojů
Název projektu: Školní asistent (tzv. Šablony I.)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003663
Doba realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018, projekt byl řádně ukončen a vyúčtován
Příjemce grantu: Základní škola a mateřská škola Jezernice
Grant pro školu: 480 301,- Kč
Výsledek projektu pro ZŠ a MŠ Jezernice a její žáky:




Nové personální pozice: školní asistent nejprve v ZŠ a později v MŠ
Rozvoj a vzdělávání pedagogických pracovníků formou vzájemných návštěv
v jiných školách
Možnost vytvářet kroužky doučování a kroužky pro rozvoj čtenářství a logického
myšlení

Název projektu: Školní asistent II. (tzv. Šablony II.)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010916
Doba realizace: 1. 2. 2019 – 31. 1. 2021, projekt probíhá
Příjemce grantu: Základní škola a mateřská škola Jezernice
Grant pro školu: 812 660,- Kč
Výsledek projektu pro ZŠ a MŠ Jezernice a její žáky:




Nové personální pozice: školní asistent v MŠ
Rozvoj a vzdělávání pedagogických pracovníků formou vzájemných návštěv
v jiných školách
Možnost realizovat klub logiky a deskových her, čtenářský klub a kroužky
doučování.

Název projektu: Mléko do škol a Ovoce do škol
Žáci získávají pravidelné zásilky ovoce a zeleniny a mléka nebo mléčných
výrobků podle programu Státního zemědělského intervenčního fondu.
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí (ČŠI)
Ve školním roce 2018/19 inspekce školy Českou školní inspekcí neproběhla.
Termín poslední inspekce: 16. 3. - 18. 3. 2016
Inspekční zpráva čj. ČŠIM-413/16M je dostupná veřejně z webu České školní inspekce, přímý
odkaz https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=17161

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Spolupráce s Klubem rodičů a přátel školy
Akce většího rozsahu jako je Mikulášská besídka, dětský karneval, dětský den nebo dýňování
se uskutečňují ve spolupráci s KRPŠ, které při škole dobře funguje.
KRPŠ se pravidelně schází. Jednání se na pozvání účastnil ředitel. Spolupráce byla velmi
dobrá, KRPŠ má zájem buď přímo aktivně organizovat, nebo pomáhat s přípravami školních
akcí a aktivně se jich účastnit. KRPŠ vytváří z příspěvků rodičů a z výnosů fond, ze kterého
finančně podporuje vybrané aktivity v ZŠ a MŠ (netradiční mimoškolní akce, odměny do
soutěží a olympiád, bruslařský a lyžařský kurz, plavecký kurz, dopravu na školu v přírodě a
pobyt ve škole v přírodě a přispívá na knižní a další odměny žákům).
Rodiče mají možnost hovořit s pedagogy v době konzultací, ale nikdo z pedagogů se nebrání
jakýmkoliv individuálním schůzkám mimo vyučování dle domluvy.

Síť škol zabývajících se ekologickou výchovou MRKEV
Škola je členem sítě. Získává ročně čtyři zásilky metodických a informačních materiálů včetně
časopisu Bedrník a průběžně elektronicky aktuální informace k tématům ekologické výchovy.
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