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1 Charakteristika školy
Název:
Sídlo:
IČ:
Právní forma:
Zřizovatel:
Statutární orgán:
Jméno ředitele:
Zástupci ředitele:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky
ID datové schránky
Součásti školy:

Spádové území:
Školská rada:

Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva, okres Vsetín
Dolní Bečva 578, 756 55 Dolní Bečva
48773981
příspěvková organizace
obec Dolní Bečva
ředitel
Mgr. Ing. Pavel Urbanovský
Mgr. Věra Krhutová do 14. 11. 2015,
Mgr. Michaela Vašutová od 17. 12. 2015 pro základní školu
Marie Divínová pro odloučené pracoviště mateřská škola
571 751 211
skola@zsdolnibecva.cz
www.zsdolnibecva.cz
epqbwzr
mateřská škola kapacita 77 dětí, odloučené pracoviště č. p. 580,
předškolní oddělení v budově ZŠ č. p. 578
základní škola
kapacita 240 žáků
školní družina
kapacita 60 žáků
školní klub od 1. 9. 2015
kapacita 120 žáků
školní jídelna MŠ
kapacita 60 jídel
školní jídelna ZŠ
kapacita 350 jídel
územní obvod obce Dolní Bečva
Ing. Eva Borutová do 31. 8. 2015 – předsedkyně, Petr Vojkůvka,
Mgr. Jarmila Hyklová – zapisovatelka, Mgr. Zdeňka Tvardková,
Alena Divínová, Ing. Marie Divínová,
od 5. října 2015 Mgr. Lenka Solanská;
Od 7. prosince 2015: Ing. Pavel Dedek předseda, Lenka Doležalová,
Mgr. Martin Chumchal, Mgr. Martin Polách, Petr Růčka, Mgr. Ivan
Skácel, Martin Škorňa, Petr Špatný, Petr Vojkůvka.

2 Počet dětí, žáků a zaměstnanců
POČET
TŘÍD / POČET
ODDĚLE DĚTÍ
NÍ

POČET
ŽÁKŮ

PRŮMĚRNÝ POČET
ŽÁKŮ NA
TŘÍDU/ODDĚLENÍ

PŘEPOČTENÝ
POČET PED.
PRACOVNÍKŮ

MATEŘSKÁ
ŠKOLA

3

73

x

24,33

6

ZŠ I.
STUPEŇ

5

x

90

18

5,45
5,68

PŘEPOČTENÝ
POČET
PROVOZ.
PRACOVNÍKŮ

4,85

ZŠ II.
STUPEŇ

4

x

81

20,25

ŠKOLNÍ
DRUŽINA

2

x

54

27

ŠKOLNÍ
KLUB

1

x

108

x

ŠKOLNÍ
JÍDELNA MŠ

1

46

x

x

x

1,96

ŠKOLNÍ
JÍDELNA ZŠ
+ MŠ

1

25

167

x

x

2,29

2
0,2

2
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3 Základní škola
3.1 Vzdělávací programy

ŠVP ZV Škola pro budoucnost
ŠVP Školní družina
ŠVP Školní klub
ŠVP = školní vzdělávací program; ZV = základní vzdělávání

3.2 Přehled pracovníků školy
Pedagogičtí pracovníci ZŠ
Mgr. Růžena Chrástecká
Mgr. Martin Chumchal
Petra Chromická
P. Mgr. Petr Dujka
Mgr. Hana Fojtíková
Mgr. Libor Fusek
Mgr. Jarmila Hyklová
Mgr. Věra Krhutová
Lenka Kubová
Olga Křenková
Bc. Michaela Jurášková
Mgr. Alena Mokrošová
Mgr. Františka Páclová
Mgr. Jaroslava Parmová
Mgr. Martin Polách
Zdeňka Poláchová Šeděnková
Bc. Hana Skalíková
Mgr. Ivan Skácel
Mgr. Zdeňka Tvardková
Mgr. Ing. Pavel Urbanovský
Mgr. Michaela Vašutová

učitelka na 1. stupni
učitel na 2. stupni
učitelka na 2. stupni
učitel náboženství od 4. 1. 2016
učitelka na 2. stupni krátkodobý zástup 05 až 06/2016
učitel na 2. stupni
učitelka na 1. stupni
učitelka na 2. stupni do 14. 11. 2015
učitelka na 1. stupni
vedoucí vychovatelka ve školní družině a školním klubu
učitelka na 2. stupni do 16. 12. 2015
učitelka na 2. stupni krátkodobý zástup 12/2015, 01/2016
učitelka na 2. stupni krátkodobý zástup 09 až 12/2015
učitelka na 2. stupni krátkodobý zástup 04/2016
učitel na 2. stupni
učitelka náboženství od 20. 4. 2016 do 07/2016
vychovatelka ve školní družině a školním klubu
učitel na 1. stupni
učitelka na 1. stupni
učitel na 2. stupni
učitelka na 2. stupni od 17. 12. 2015

Provozní pracovníci ZŠ
Marie Divínová
Lucie Faitová
Alois Jabůrek
Andrea Jabůrková
Ludmila Kramolišová
Ludmila Krhůtková
Dana Pařenicová
Iva Růčková
Božena Vojkůvková
Dana Zejdová
Markéta Zejdová

ekonomka, sekretářka do 22. 8. 2016
uklízečka od 1. 8. 2015 do 22. 10. 2015
správce budov
uklízečka
kuchařka
uklízečka 12/2015 až 02/2016
vedoucí ŠJ
uklízečka od 1. 3. 2016
pomocnice ŠJ, uklízečka
vedoucí kuchařka
kuchařka
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3.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle plánu dalšího vzdělávání, podle
kterého si pedagogičtí pracovníci obnovují, upevňují, doplňují a zvyšují kvalifikaci.
Kromě samostudia absolvovalo celkem 14 pedagogů následující vzdělávací akce:
Školení InspIS – Úpravy v ŠVP NIDV Zlín
2 pracovníci
Školení týkající se úprav v ŠVP Vsetín
2 pracovníci
Jazykové kurzy v zahraničí
6 pracovníků
Vzdělávací kurz Instruktor školního lyžování
2 pracovníci
Vzdělávací a informativní seminář Co se dnes čte v Británii
1 pracovník
Vzdělávací seminář Tvoříme ze dřeva
1 pracovník
Jazykový internetový kurz angličtiny bledned-learning
3 pracovníci
Jazykový internetový kurz němčiny bledned-learning
2 pracovníci
Vzdělávací kurz Pedagog a digitální laboratoř
2 pracovníci
Specializační studium anglického jazyka ukončené jaz. zkouškou 1 pracovník
Klima školy II. – vzdělávací kurz
1 pracovník
Vzdělávací kurz Práce s problémovou situací v pedagog. praxi
1 pracovník
Vzdělávací kurz Rodiče a škola I.
1 pracovník
Školení Komunikace pro vedoucí pracovníky
1 pracovník
Seminář Jednání s rodiči
1 pracovník
Seminář Prevence vyhoření
1 pracovník
Seminář Kariérové poradenství v ZŠ
1 pracovník
Semináře Vzdělávání managementu škol a školských zařízení
1 pracovník
Semináře k problematice dotací v rámci „šablon“
1 pracovník
Konference „Comenius“
1 pracovník
Logopedická asistence – školení
1 pracovník
Webinář Erasmus+ aktivita KA1
1 pracovník
Všichni učitelé 1. a 2. stupně se zúčastnili interního školního projektu Práce s tabletem
v hodinách výuky, kdy formou ukázkové hodiny vzájemně demonstrovali práci s
tabletem jako učební pomůckou.

3.4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Zapsaní žáci do 1. ročníku:
Celkem žáků školy
Celkem chlapců
Celkem děvčat

26
171 (od ledna 2016 170 žáků)
90
81 (od ledna 2016 80 děvčat)

3.5 Dojíždějící žáci
Celkem 23 žáků dojíždí z jiných obcí. Z toho 20 žáků z Prostřední Bečvy, 3 žáci z Rožnova pod
Radhoštěm.

3.6 Údaje o přijetí žáků do středních škol, volba povolání
Ve školním roce 2015/ 2016 ukončilo povinnou školní docházku v devátém ročníku celkem 20
žáků.
Žáci a žákyně podali celkem 42 přihlášky ke studiu na středních školách, z nichž 29 oborů je
ukončeno maturitní zkouškou a 10 oborů výučním listem.
Žáci vykonali 29 přijímacích zkoušek, všech 29 úspěšně. Nepřijati ke studiu na SŠ byli 2 žáci, i
přes úspěšné vykonání přijímacích zkoušek. Tito žáci se však dostali na zvolenou SŠ po
odvolání.
10 přihlášek prošlo přijímacím řízením, po němž bylo 10 žáků přijato ke studiu v učebních
oborech.
V tomto školním roce se nehlásil žádný žák z 5. ani ze 7. ročníku na víceleté gymnázium.
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3.7 Učební plán
PŘEDMĚTY

POVINNÉ

SUMA

legenda:
ČJ
M
AJ
D
Z
F
EPŘ
PŘV
ZRV
PČ
OV
HV

ČJ
M
AJ
D
Z
F
PŘV
EPŘ
ZRV
PČ
OV
HV
VV
TV
CH
PRV
VL
INF
ZA
NJ

TŘÍDA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9
4

10
5

9
5
3

8
5
3

7
5
3

5
5
3
2
1
2

5
5
3
2
1
2

5
5
3
2
1
2

5
5
3
2
2
2

2

2
2

1
1
1
1
1
2
2

2
1
1
1
1
1
2
2

2

2
20 22 24 26 26 29 29

2
31

1

1

1

1

1

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
2
2

1
2
2

1
1
1
2
2

2

2

2
2

2
1

2

český jazyk a literatura
matematika
anglický jazyk
dějepis
zeměpis
fyzika
ekologický přírodopis
přírodověda
zdravotní a rodinná výchova
pracovní činnosti
občanská výchova
hudební výchova

VV
TV
CH
PRV
VL
INF
ZA
NJ

1
1
1
1
2
2

1
3
33

SUM
63
44
21
8
5
8
4
7
2
9
4
9
13
18
4
6
4
3
1
7
240

výtvarná výchova
tělesná výchova
chemie
prvouka
vlastivěda
informatika
základy administrativy
německý jazyk

3.8 Nepovinné předměty
Náboženství

ročníky 1. – 5.
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3.9 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Celkový prospěch žáků
ROČNÍK

POČET
ŽÁKŮ

PROSPĚLO S
VYZNAMENÁNÍM

PROSPĚLO

NEPROSPĚLO

1.

26

26

0

0

2.

21

20

1

0

3.

19

17

2

0

4.

10

5

5

0

5.

13

6

7

0

6.

24

9

15

0

7.

20

10

10

0

8.

17

12

5

0

9.

20

4

16

0

1. STUPEŇ
CELKEM

89

74

15

0

2. STUPEŇ
CELKEM

81

35

46

0

ŠKOLA CELKEM

170

109

61

0

Pochvaly a opatření k posílení kázně
ROČNÍK

POČET
ŽÁKŮ

POCHVALA
TŘÍDNÍHO
UČITELE

POCHVALA
ŘEDITELE

NAPOMENUTÍ
TŘÍDNÍHO UČITELE

DŮTKA
TŘÍDNÍHO
UČITELE

DŮTKA
ŘEDITELE

1.

26

27

0

0

0

0

2.

21

50

1

0

0

0

3.

19

39

6

0

0

0

4.

10

38

1

0

0

0

5.

13

15

3

1

0

0

6.

24

4

3

2

0

0

7.

20

2

7

0

0

0

8.

17

7

2

0

0

0

9.

20

4

0

0

0

0

1. STUPEŇ
CELKEM

89

169

11

1

0

0

2. STUPEŇ
CELKEM

81

17

12

2

0

0

ŠKOLA CELKEM

170

186

23

3

0

0
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Zameškané hodiny
ROČNÍK

POČET ŽÁKŮ

počet zameškaných
hodin

průměr na žáka

počet neomluvených
hodin

1.

26

872

33,53

0

2.

21

1257

59,85

0

3.

19

1203

63,31

0

4.

10

435

43,50

0

5.

13

465

35,76

0

6.

24

1377

57,37

0

7.

20

1218

60,90

0

8.

17

937

55,11

0

9.

20

1986

99,30

0

1. STUPEŇ
CELKEM

89

4232

47,55

0

2. STUPEŇ
CELKEM

81

5518

68,12

0

ŠKOLA CELKEM

170

9750

57,35

0

3.10 Logopedická péče
V logopedické péči ZŠ byl jeden žák. Napravované hlásky: C, S, Z, Č, Š, Ž. Ukončeno.
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3.11 Účast na soutěžích a sportovních akcích

POČTY ZÚČASTNĚNÝCH

ŠKOLNÍ
ÚROVEŇ

OKRESNÍ /
OKRSKOVÁ ÚROVEŇ

OBLASTNÍ / KRAJSKÁ
ÚROVEŇ

29

-

-

-

26

-

171

-

-

Florbal Coca Cola (6. - 9. třída), dívky

-

15

-

Malá kopaná (6. + 7. třída)

-

9

-

Malá kopaná (8. + 9. třída)

-

10

-

Florbal (8. a 9. třída), chlapci

-

8

-

Florbal (8. a 9. třída) děvčata

-

10

-

Florbal (6. a 7. třída) chlapci

-

8

-

Florbal (6. a 7. třída) děvčata

-

8

-

Florbal (6. a 7. třída) chlapci

-

8

-

Florbal (6. a 7. třída) děvčata

-

-

10 + kvalifikace na
MR

1. a 2. stupeň

-

-

Basketbal (8. a 9. třída) chlapci

-

7

-

Basketbal (8. a 9. třída) děvčata

-

7

-

Plavecký výcvik (1, 2. a 5. třída)

60

-

-

Street hokej (6. a 7. třída)

8

-

-

Lyžařský výcvik (7. třída)

18

-

-

10

-

PŘEDMĚT - NÁZEV SOUTĚŽE
Plavecký výcvik (3. a 4. třída)
Běh za zdravím
Cvičení v přírodě- celá škola

Výtvarná soutěž „Motýli“

Volejbal (8. a 9. třída) chlapci
Volejbal (8. a 9. třída) děvčata

-

10

-

Malá kopaná (8. a 9. třída) chlapci

-

8

-

Malá kopaná (6. a 7. třída) chlapci

-

8

-

Výtvarná soutěž „Valašská zima“

1. a 2. stupeň

-

-

celá škola

-

-

-

10

-

45

11

-

Atletický čtyřboj (6. a 7. třída) dívky

-

5

-

Závod všestrannosti (7. třída)

-

4

-

45

-

-

Cvičení v přírodě

celá škola

-

-

Olympijský běh

1. stupeň (87)

-

-

37

-

-

Běh osvobození – celá škola
Pohár rozhlasu (6. a 7. třída) dívky
Odznak zdatnosti (6. a 7. třída) dívky +
chlapci

Olympijský víceboj

Přírodovědný klokan

8
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6

-

Biologická olympiáda

9

-

-

Chemická olympiáda

8

-

-

Fyzikální olympiáda

5

-

-

Konverzační soutěž v AJ

-

1

-

Matematická olympiáda

3

-

-

Olympiáda v českém jazyce

37

-

-

Dějepisná olympiáda

37

-

-

1 a 2. stupeň

-

-

2. stupeň

3

-

Matematika - Pythagoriada

5. – 8. třída

3

-

Matematika - Klokan

2. – 9. třída

-

-

Vybíjená (dívky)

-

12

-

Rožnovská olympiáda dětí a mládeže

-

43

Logická olympiáda
Soutěž ve finanční gramotnosti

3.12 Výukové, výchovné, kulturní a ostatní akce
Projekty
Projekt „Jazykové vzdělávání žáků a učitelů 2015“
Projekt je zaměřen na jazykové vzdělávání žáků a učitelů formou absolvování zahraničních
vzdělávacích pobytů. Projekt byl ukončen v prosinci 2015.
V rámci projektu byl uskutečněn jednotýdenní jazykový kurz angličtiny v zahraničí pro
dvě skupiny po 10 žácích druhého stupně. Obě skupiny absolvovaly pobyt v Anglii. Projekt
přispěl ke zvýšení úrovně ovládání anglického jazyka 20 žáků druhého stupně.
Projekt „Podpora výuky pracovních činností a jazyků 2015“
Ve školním roce 2015/2016 proběhl projekt „Podpora výuky pracovních činností a jazyků
2015“. V rámci tohoto projektu byla školní cvičná dílna vybavena moderními obráběcími
stroji s odsáváním a ručním nářadím. Projekt přispěl ke zvýšení kvality výuky pracovních
činností.
81 žáků druhého stupně bylo doplňkově vzděláváno ve 4 skupinách formou blendedlearningu v anglickém jazyce. Projekt přispěl ke zvýšení úrovně ovládání anglického
jazyka 81 žáků druhého stupně.
5 pedagogických pracovníků bylo vzděláváno formou blended-learningu v anglickém
jazyce (3 učitelé) a v německém jazyce (2 učitelé). Projekt přispěl ke zvýšení
kvalifikovanosti učitelů v oboru výuky cizích jazyků.
Projekt ERASMUS+
Projekt je zaměřen na cizojazyčné vzdělávání pedagogických pracovníků. Celkem se jedná
o 6 zahraničních vzdělávacích pobytů pedagogických pracovníků. Dva pedagogové
absolvovali dvoutýdenní jazykový kurz anglického jazyka v Anglii, dva pedagogové
absolvovali dvoutýdenní jazykový kurz anglického jazyka na Maltě a dva pedagogové
absolvovali dvoutýdenní jazykový kurz německého jazyka v německé spolkové republice.
Projekt bude ukončen v květnu 2017. Projekt přispěl ke zvýšení kvalifikovanosti učitelů
v oboru výuky cizích jazyků.
Kulturní a ostatní akce

23. 9. 2015 Beseda v obecní knihovně - Neotesánek
2. ročník
23. 9. 2015 Beseda v obecní knihovně - Průvodce bahnitým prameništěm vod
5. ročník
7. 10. 2015 Dopravní výchova – Jak se chovat na železnici
8. a 9. ročník
26. 10.2015 Beseda v obecní knihovně – V roli detektiva
3. ročník
26. 10.2015 Beseda v obecní knihovně – Jak na odborný text
8. ročník
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5. 11. 2015
11. 11. 2015
20. 11. 2015
25. 11. 2015
25. 11. 2015
4. 12. 2015
9. 12. 2015
9. 12. 2015
9. 12. 2014
17. 12. 2015

17. 12. 2015
13. 1. 2016
13. 1. 2016
21. 1. 2016
21. 1. 2016
17. 2. 2016
17. 2. 2016
25. 2. 2016
26. 2. 2016
9. 3. 2016
9. 3. 2016
5. 4. 2016

11. 4. 2016
13. 4. 2016
13. 4. 2016
19. 4. 2016
28. 4. 2016
29. 4. 2016

26. 5. 2016
10. 6. 2016

Vystoupení cimbálové muziky Réva
všichni žáci
Beseda – Rizika internetu a kyberšikana
3. – 5. ročník
Sport na poštovních známkách – výtvarná soutěž
1. – 9. ročník
Beseda v obecní knihovně – Sedm barev duhy
4. ročník
Beseda v obecní knihovně – Když nám čtení nechutná
6. ročník
Mikulášská nadílka pro 1. a 2. stupeň a pro MŠ
žáci 9. třídy
Když se řekne pohádka
1. ročník
Sci-fi a fantasy
7. ročník
Beseda Partnerský vztah
8. a 9. ročník
Předvánoční zastavení s jarmarkem – kulturní vystoupení pro rodiče a
veřejnost
1. a 2. ročník
(žáci navštěvující náboženství) – hudebně pohybové vystoupení
2. ročník – Koledníci – literárně-hudební pásmo
3. ročník – Vašek mezi lidojedy – divadelní vystoupení
4. ročník – Óda na radost – instrumentální vystoupení
5. ročník – Trpaslík a sedm Sněhurek – divadelní představení
8. ročník – Die große Rübe – divadelní představení v německém jazyce
Vystoupení školního pěveckého sboru
Vystoupení žáků ZUŠ
Valašská zima – výtvarná soutěž
1. – 9. ročník
Beseda v obecní knihovně – Když se řekne pohádka
1. ročník
Beseda v obecní knihovně – Sci-fi a fantasy
7. ročník
Beseda v obecní knihovně – Poznáváme sami sebe
8. ročník
Beseda v obecní knihovně – Perseus, syn Diův
6. ročník
Beseda v obecní knihovně – Pohádky a pověsti z okolí Radhoště
3. ročník
Beseda v obecní knihovně – Čtyři kočky – poezie
2. ročník
Beseda v obecní knihovně – Perseus - syn Diův
6. ročník
Motýli – výtvarná soutěž
1. – 9. ročník
Beseda v obecní knihovně – Cestování po světě
1. ročník
Beseda v obecní knihovně – Komiks – bublinkový svět
5. ročník
Exkurze do bývalého koncentračního tábora v Osvětimi
9. ročník
Vystoupení hudební skupiny Marbo
Muzikantem ze dne na den
1. stupeň
Osvobozené divadlo
2. stupeň
Jak se bránit násilí – vzdělávací program
4. a 5. ročník
Filmový festival „Jeden svět ve školách“ Rožnov p. R.
3. – 5. ročník
Filmový festival „Jeden svět ve školách“ Rožnov p. R
6. – 9. ročník
Roční období na poštovních známkách – výtvarná soutěž
1. – 9- ročník
Vzdělávací program Svět kolem nás - Peru Rožnov p. R.
4. – 9. ročník
Divadelní představení Zahrada v Měst. divadle ve Zlíně
1. stupeň
Kulturní vystoupení v rámci Dne otevřených dveří v ZŠ Dolní Bečva
1. ročník – hudebně pohybové pásmo o jaru
2. ročník – dramatizace pohádky O Květušce a její zahrádce
3. ročník – hudebně pohybové pásmo – inspirace známými interprety
4. ročník – dramatizace pověsti O praotci Čechovi
5. ročník – taneční vystoupení
9. ročník – německé rozcvičky a jazykolamy
9. ročník – moderování celého vystoupení (M. Vachůnová a J. Vysloužil)
Vystoupení školního pěveckého sboru
Vystoupení žáků ZUŠ
Divadelní představení Charleyova teta Měst. divadlo Zlín
2. stupeň
Beseda v obecní knihovně – Pasování prvňáčků na čtenáře 1. ročník
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13. 6. 2016
15. 6. 2016
15. 6. 2016
20. 6. 2016

Poruchy příjmu potravy - vzdělávací program
Jak jsme přišli na svět - vzdělávací program
Antikoncepce - vzdělávací program
Dospívání - vzdělávací program 6. ročník

7. ročník
2. ročník
8. ročník

3.13 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Den otevřených dveří
Prezentace na webových stránkách školy
Informace o škole v regionálním tisku
Divadelní představení žáků pro rodiče a spolužáky a pro děti MŠ
Účast žáků ve sportovních, dovednostních a vědomostních soutěžích
Spolupráce se školskou, kulturní a sportovní komisí rady obce
Spolupráce se školskou radou

3.14 Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2015/2016 byla provedena tematická inspekce „Sociální kompetence
ve výuce“. Z inspekce nebyl žádný výstup, školy nebyly o výsledcích této inspekce
informovány.

3.15 Základní údaje o hospodaření školy
Podrobná zpráva o hospodaření je vypracována za kalendářní rok jako samostatný dokument.
Zde jsou uvedeny hlavní akce provedené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016:
- Vybudování toalet v 1. NP pro 1. stupeň a pro školní družinu
- Revitalizace školní zahrady MŠ
- Pořízení žákovských lavic a židlí do učeben
- Pořízení dataprojektoru pro výuku
- Pořízení vybavení jazykové učebny
- Pořízení 11 ks počítačů do učebny výpočetní techniky
- Pořízení fotoaparátu pro výuku
- Pořízení chladící skříně do školní jídelny
- Pořízení lednice do školní jídelny
- Pořízení sporáku do školní jídelny
- Pořízení univerzálního vozíku do školní jídelny
- Pořízení akumulačního plotostřihu
- Vybavení III. nadzemního podlaží videotelefonem
- Pořízení 2 ks vysavačů
- Provedení elektro revizí, revizí výtahů a revizí hasicích přístrojů
- Vymalování učeben, společných prostor ZŠ a MŠ
- Oprava osvětlení v základní škole
- Oprava vedení k elektrohodinám
- Oprava drtiče odpadu
- Oprava traktoru
- Oprava čistící zóny tělocvičny
- Čistění koberců
- Deratizace

3.16 Školní knihovna
Učitelská knihovna
zakoupeny
celkový stav

22 knihy za 2872,- Kč
1.249 knih v hodnotě 141.658,16 Kč

Žákovská knihovna
zakoupeny
52 knihy za 7169,- Kč
celkový stav
2.150 knih v hodnotě 137.887,70 Kč
Vypůjčeno ročně na žáka průměrně 7 knih.
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4 Školní družina
Do školní družiny bylo zapsáno 54 dětí k pravidelné docházce. Školní družina je organizována
ve dvou odděleních. V každém oddělení bylo zapsáno po 27 žácích.

5 Školní klub
Ve školním roce 2015/2016 byl nově zřízen Školní klub od (1. 9. 2015), ve kterém bylo
zapojeno 108 dětí. Děti měly možnost využívat ranní volné hodiny k práci v klubu, volné
hodiny během vyučování a odpolední kroužky. V klubu pracovalo 7 kroužků s těmito
vedoucími: Fotbal I. – Roman Hrubý, Fotbal II – Radek Tichý, Fotbal III – Michal Glamoš,
Florbal II. – Jiří Koláček, Sportovní hry – Libor Fusek, Požární sport – Libor Mikuda, Sborový
zpěv – Petra Chromická, kroužek Florbalu - Olga Křenkovou, kroužek výtvarné výchovy a
keramiky - Hana Skalíková.
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6 Mateřská škola
6.1 Vzdělávací program - koncepce MŠ
Název vzdělávacího programu je „TOULÁME SE PŘÍRODOU S ÚSMĚVEM A POHODOU“.
Záměrem výchovně vzdělávací práce v naší mateřské škole je vést děti ke kladnému vztahu
k přírodě jako celku, k ekologické odpovědnosti a ekologické kultuře osobnosti.

6.2 Přehled pracovníků školy
Pedagogičtí pracovníci MŠ
Marie Divínová
Petra Fojtů
Vladislava Hamanová
Mgr. Markéta Šindlerová
Zuzana Růčková
Irena Vojkůvková
Olga Křenková
Provozní pracovníci
Alena Vaňková
Jana Šenová
Dana Pařenicová

vedoucí učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
logopedická asistentka
kuchařka
uklízečka a pradlena
vedoucí ŠJ

6.3 Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ
Celkový počet ve všech třech třídách MŠ v tomto školním roce činil 73 děti.
Nově zapsaných dětí pro školní rok 2015/16: 24 děti, z toho 12 chlapců, 12 dívek
Celkový počet dětí v mateřské škole:
73 děti, z toho 39 chlapců, 34 dívky
K 31. 8. 2016 ukončily docházku do MŠ:
23 děti, z toho 9 chlapců, 14 dívek

6.4 Údaje o výsledcích vzdělávání
V předškolním vzdělávání se nejedná o hodnocení dítěte a jeho výkonů ve vztahu
k dané normě, ani o porovnávání jednotlivých dětí a jejich výkonů mezi sebou.
Ve školním roce 2015 – 2016, z celkového počtu 73 dětí, bylo 25 dětí před nástupem
školní docházky (5- 6 let) a k 1. září 2016 nastoupilo z mateřské školy v Dolní Bečvě do
první třídy základní školy 23 dětí.
Pedagogové průběžně sledují a vyhodnocují individuální rozvoj každého jednotlivého
dítěte a na základě těchto pozorování vedou písemné záznamy. U dětí s odkladem školní
docházky, ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou, sestaví „Individuální
plán dítěte“ se stanovením specifických úkolů pro dítě. Individuální záznamy o dětech
jsou přístupné pouze pedagogickým pracovníkům a rodičům daného dítěte.

6.5 Logopedická péče
Mateřská škola Dolní Bečva má svůj vzdělávací program zaměřený na rozvoj
logopedické prevence v MŠ s názvem: „Než půjdu do školy“. Program je v souladu se
Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání: „Touláme se přírodou
s úsměvem a pohodou“.
V programu s dětmi na podporu verbálná komunikace a rozvoji slovní zásoby pracují
všechny učitelky, zvláště pak v rámci logopedické prevence proškoleni pedagogové.
Pod vedením logopedické asistentky a logopedických preventistek (pět ze šesti učitelek)
se dětem dostává péče podporující přirozený rozvoj řeči.
Logopedická péče v naší mateřské škole má své místo a systematická pravidelná práce
logopedické asistentky Olgy Křenkové s předškolními dětmi přináší své ovoce.
Velkým přínosem pro děti je možnost pokračovat v nápravě řeči i po vstupu dítěte do
základní školy.
Ve školním roce 2015 – 2016 ze 14 dětí, u kterých byla náprava řeči prováděna
pravidelně, ukončilo logopedickou nápravu před vstupem do 1. třídy ZŠ 9 dětí. Pět dětí
bude v nápravě pokračovat i v příštím školním roce, z toho čtyři v ZŠ, jedno v MŠ.
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Napravované hlásky
CSZ
ČŠŽ
ĎŤŇ
CH
K
L
R
Ř
Diferenciace

počet dětí
8
9
1
1
2
3
7
10
5

Nepravidelně z malého oddělení docházely s rodiči na konzultaci 3 děti. Napravované
hlásky:
C, S, Z; Č, Š, Ž; L; R, Ř; Ď, Ť, Ň.
Podle pokynů pracují doma s rodiči.

6.6 Další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ
V dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2015-2016 jsme
pokračovali v projektu: „ Primární logopedická prevence“. V pořadí čtvrtá z učitelek
absolvovala vzdělávání v rozsahu 60 hodin (40hodin přednášek a seminární výuky, 20
hodin praxe).
Vzdělávání s názvem: „Aktivity podporující přirozený rozvoj řeči“ se účastnily dvě
učitelky.
Cílem projektu je zvýšení kvalifikace učitelek mateřské školy a tím i zkvalitnění
logopedické prevence v práci předškolního pedagoga a následně tak pomoc dětem
s narušenou komunikační schopností. Realizace projektu bude zaměřena i na spolupráci
mateřské školy s rodiči dětí s narušenou komunikační schopností.

6.7 Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti ve školním roce 2015 - 2016
Krátké ohlédnutí za školním rokem:

Veškeré aktivity a programy realizované v mateřské škole v Dolní Bečvě jsou
plánovány a organizovány s ohledem na potřeby a zájmy dětí. Na prvním místě je
bezpečnost a zdraví dětí. Aktivity jsou přizpůsobeny věku, schopnostem a
individuálním zvláštnostem dětí.
Věkově starší děti – starší předškoláci – III. třída MŠ mají program a organizaci
výchovně vzdělávací práce rozšířenu o aktivity přiměřeně svým schopnostem a věku.
Zvládají náročnější organizaci různých činností a aktivit.
Věkově mladší děti ve dvou smíšených třídách (2,5- 5let) I. a II. třída MŠ mají program
uzpůsobený podle vlastních možností a potřeb dětí.
Školní vzdělávací program v naší mateřské škole v Dolní Bečvě a s ním spojené aktivity
jsou zvlášť bohaté a neustále je doplňujeme a obměňujeme o nové s tématy související
aktivity jako například polodenní výpravy za poznáním:
Výpravy za poznáním s Podzimníčkem
Výprava ke krmelci, hledání a poznávání stop
Program „Dravci“
Život v rybníce aneb Vánoční kapr (návštěva u pana Krby)
Jak vzniká med - návštěva u včelaře
Výhledy do kraje – návštěva Jurkovičovy rozhledny
Rodiče dětí si zvykli na vysokou úroveň naší práce (o níž svědčí i hospitační závěry
školní inspekce), je však důležité zmínit nutnost důvěry rodičů pro rozhodnutí pedagogů
o změnách v organizaci některých akcí, pokud to vyžadují okolnosti. Vždy bereme na
zřetel potřeby a bezpečnost jednotlivce i celého kolektivu předškolních dětí.
Na pedagogických radách učitelé pravidelně plánují, připravují a konzultují veškeré
aktivity a jejich organizaci pro děti i rodiče.
Výchovně vzdělávací pořady a divadla jsou pravidelnou součástí života a dění v MŠ.
Děti z mateřské školy v Dolní Bečvě se podílejí na kulturním životě obce. Pravidelně
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dvakrát ročně vystupují s programem na Vítání nových občánků v naší vesnici, zpestřují
pod vedením svých učitelek program v Klubu důchodců k MDŽ, s pásmem básní, písní
a tanečků ke Dni matek v pohostinství U Maléřů.
Besídky v mateřské škole mají své pevné místo a velkou oblibu, každá třída mateřské
školy si nachystá svůj program, kterým potěší své blízké i kamarády u příležitosti Dne
matek. Nesmíme zapomenout na Mikulášskou besídku s nadílkou pro děti a oblíbenou
již tradiční „Vánoční tvořivou dílnu“ spolu s rodiči.
Sportovní a doplňkové aktivity, výlety a výpravy za poznáním:
plavání (10 lekcí), lyžování na Sachově studánce, běh osvobození, honba za pokladem.
Výlety v obměnách: Dětské dopravní hřiště, Sportovní areál na Bílé, v jiných letech
jezdíme spolu s rodiči do ZOO a Dětského loutkového divadla do Kopřivnice (nyní je
divadlo v rekonstrukci)
Pod vedením logopedické asistentky a logopedických preventistek (pět ze šesti učitelek)
se dětem dostává péče podporující přirozený rozvoj řeči. Tomuto napomáhá i hudební
kroužek „Veselá píšťalka“ v projektu „Hravé pískání pro zdravé dýchání“.
Děti věkově starší (5-6 let) mají možnost během školního roku pravidelně navštěvovat
keramickou dílnu, pod vedením výtvarníka pana Jana Trlici si domů odnášejí vlastní
výtvory.
Rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu mají možnost účastnit se všech aktivit
školy. Kdykoliv během dne mohou navštívit své děti, být při výchovně vzdělávací práci
a činnostech probíhajících v MŠ a spolu s dětmi navštěvovat školní, sportovní,
společenské a kulturní akce.
Nově vytvořený areál zahrady mateřské školy bude během dne, v souladu s provozním
řádem, přístupný pro rodiče s předškolními dětmi.
Spolupráce se ZŠ:

Předškolní děti MŠ a prvňáčci ZŠ se vzájemně spolu s pedagogy navštěvují a pořádají
společné aktivity: ranní kruh v MŠ s povídáním na určité téma, výukové dopoledne v
ZŠ, příprava dětí k zápisu. Zveme žáky 1. a 2. třídy na hudební, divadelní a vzdělávací
pořady k nám do mateřské školy a naopak žáci základní školy zahráli několikrát za
školní rok divadelní a maňáskové scény pro děti ze školky. Žáci 9. třídy pomáhali při
akci: „Otevření nové školní zahrady“ u příležitosti Dne dětí.
Děti během školního roku pravidelně navštěvovaly keramickou dílnu. Pod odborným
vedením výtvarníka pana Jana Trlici si domů odnesly pár vlastních výtvorů.
Spolupráce s rodiči:
Rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu mají možnost účastnit se všech aktivit
školy. Kdykoliv během dne mohou navštívit své děti, být při výchovně vzdělávací práci
a činnostech probíhajících v MŠ.
Spolu s dětmi navštěvovali školní, sportovní, společenské a kulturní akce, kde děti
vystupovaly.
Zúčastnili se vánoční akce „ Vánoční tvoření“, v květnu společné besídky všech tří tříd
mateřské školy, divadel a představení v MŠ, kroužků (keramika, flétna, plavecký
výcvik), výletů, vystoupení, akcí pro děti (pro důchodce, u Maléřů ke Dni matek, pří
Vítání občánků).

6.8 Základní údaje o hospodaření MŠ
V minulém školním roce proběhla velká revitalizace školní zahrady. Dětské hřiště a
zahradu spolufinancoval Evropský fond pro regionální rozvoj a Státní fond životního
prostředí České republiky. Dotace činily 1 428 760 korun. Obec přispěla částkou
367 358 korun.
Marie Divínová, vedoucí učitelka MŠ

Projednáno v pedagogické radě 31. 8. 2016.
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7 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
-

k informacím
počet podaných žádostí o informace
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
počet podaných odvolání proti rozhodnutí
počet stížností podaných podle § 16a
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

Mgr. Ing. Pavel Urbanovský, ředitel

0
0
0
0
0

..........................................................................

Projednáno v pedagogické radě 4. 10. 2016.
Projednáno ve školské radě 1. listopadu 2016.
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