ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MAJETÍN
příspěvková organizace, okres Olomouc
Školní 126, 751 03 p. Brodek u Přerova, tel.: 775 474 910
e-mail: zsmajetin@seznam.cz
IČO: 75029464

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce
2018/2019

Zpracovala: Mgr. Markéta Čecháková
ředitelka školy
V Majetíně 2. 9. 2019
Výroční zpráva za školní rok 2018/2019 byla schválena Školskou radou ZŠ a MŠ Majetín na
jednání dne 23. 9. 2019
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a) Základní charakteristika školy
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Majetín, příspěvková organizace
Adresa školy: Školní 126, Majetín, 751 03
Charakteristika školy: Málotřídní škola se všemi ročníky prvního stupně ve třech třídách
Součásti školy: školní družina, mateřská škola, školní vývařovna a výdejna
Profilace a zaměření školy, vzdělávací nabídka:
 výuka anglického jazyka povinná od 3. ročníku
 práce s počítači od 2. ročníku v některých předmětech, jako povinný předmět
Informatika v 5. ročníku
 pestrá nabídka zájmových kroužků, organizování sportovních aktivit, kulturních akcí,
účast na soutěžích
 pořádání společných akcí pro rodiče a příznivce školy, příprava kulturních programů
pro akce pořádané Obecním úřadem v Majetíně
Zřizovatel školy: obec Majetín
Ředitelka školy: Mgr. Markéta Čecháková
Součásti příspěvkové organizace: základní škola s 1. stupněm, mateřská škola, školní družina,
školní vývařovna a výdejna
Kontakt: tel.: 775 474 910, e-mail: zs.majetin@seznam.cz
web: skolamajetin.cz
Školská rada: Ve školním roce 2018/2019 pracovala ve složení:
Předseda: MUDr. Martina Wenglorzová
Členové: Mgr. Monika Mikešová, Marie Jemelková
Materiálně technické zajištění budovy školy
V červnu 2019 byla započata plánovaná rekonstrukce střechy ZŠ i MŠ a výstavba nové
učebny v půdních prostorách ZŠ. Z důvodu umožnění bezbariérového přístupu bude
vybudován výtah a rampa před vchodem do ZŠ.
b) Vzdělávací program školy
Obor vzdělávání: 79-01-C/01, Základní škola, denní
Školní vzdělávací program: ŠVP ZV Škola hrou
ŠVP PV Duhová školička
ŠVP ŠD Modrá planeta
c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy
V ZŠ Majetín byli zaměstnáni 4 pedagogičtí pracovníci včetně ředitelky školy a 2 provozní
zaměstnanci, ve ŠD 2 vychovatelky, v MŠ 4 pedagogičtí zaměstnanci a 1 provozní
zaměstnanec a ve ŠJ 3 provozní zaměstnanci
Základní škola
Třídní učitelé:
1. třída: Jiřina Daňková, úvazek 0,75
2. a 3. třída: Mgr. Markéta Čecháková, úvazek 1,0
4. a 5. třída: Marie Jemelková, úvazek 1,0
Učitelé bez třídnictví:
Mgr. Hana Knapková, Mgr. Václava Hanáková (od 1. 10. 2018 za H. Knapkovou)
Mgr. Ivana Tihelková, úvazek 0,25
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Věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 8. 2019:
věk
do 30 let
31–40 let
41-50 let
51-60 let
nad 60 let
počet
0
0
1
2
2
Kvalifikace pedagogických pracovníků (dle vyhlášky 139/1977Sb.) k 31. 8. 2019:
Kvalifikovaní pracovníci: 5
Nekvalifikovaní pracovníci: 0
Nepedagogický úsek:
Školnice:
Jaroslava Kolečářová, úvazek 1,0
Výdej stravy:
Pavla Koupilová, úvazek 0,4
Údaje o organizaci školy:
Počet žáků k 30. 9. 2019
1. ročník: 19
2. ročník: 12
3. ročník: 19
4. ročník: 10
5. ročník: 6
Celkem žáků: 66
V průběhu roku se dva žáci odstěhovali a přestoupili na jinou školu.
d) Údaje o přijímacím řízení
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020
Zapisovaní žáci: 15 z toho 1 žákyně z Brodku u Přerova
Zapsaní žáci: 9
Žádosti o odklad: 6
Celkový počet žáků 1. třídy: 9
Údaje o přestupu žáků 5. třídy na 2. stupeň ZŠ:
4 žáci – ZŠ Velký Týnec
1 žák – ZŠ Sv. Voršily v Olomouci
Očekávaný demografický vývoj obce v následujících 2 letech:
ročník
2018/2019
2019/2020

1.
19
9

2.
12
18

3.
19
11

4.
10
16

5.
6
9

celkem
66
63

e) Výsledky výchovy a vzdělávání
V prvním pololetí školního roku 2018/2019 bylo klasifikováno 65 žáků, kteří prospěli. Na
konci školního roku bylo klasifikováno 64 žáků, kteří prospěli, z toho 33 žáků prospělo se
samými jedničkami. Jeden žák neprospěl, bude opakovat druhou třídu.
Vysoké procento dětí s vynikajícím prospěchem vypovídá o kvalitním a odpovědném přístupu
pedagogů k výchově a vzdělávání žáků naší školy.
Hodnocení chování, pochvaly a kázeňská opatření
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Ve školním roce 2018/2019 byla udělena 2 napomenutí třídního učitele a 45 pochval třídního
učitele. Bylo uděleno více pochval, což svědčí o snaze pedagogů pozitivně děti motivovat ke
správnému chování a předcházet negativním projevům jednání ve škole.
Zameškané hodiny
Celkový počet zameškaných hodin v 1. pololetí byl 1 498, z toho neomluvených 0. Průměr
zameškaných hodin na žáka – 23,04 hodin.
Celkový počet zameškaných hodin ve 2. pololetí byl 1384, z toho neomluvených 0. Průměr
zameškaných hodin na žáka – 21,62 hodin.
Žáci vedení v evidenci PPP
V evidenci Pedagogicko psychologické poradny v Olomouci bylo ve školním roce 2018/2019
5 dětí. Reedukaci výukových potíží prováděla paní učitelka Markéta Čecháková a paní
učitelka Marie Jemelková.
Zajištění bezpečnosti, rozbor úrazovosti žáků
Ve školním roce 2018/2019 nebyl v ZŠ zaznamenán žádný úraz.
f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Prevence sociálně patologických jevů je součástí výchovně vzdělávací činnosti naší školy a
prolíná se celým výchovně vzdělávacím procesem. Obsah této činnosti je zakotven ve
Školním vzdělávacím programu Škola hrou a také v Minimálním preventivním programu.
Zaměřujeme se nejen na vztahy mezi dětmi ve třídě a ve škole, ale naší snahou je vést děti ke
správnému jednání, toleranci a respektu druhých lidí, ochraně zdraví a ochraně přírody.
Kázeňské přestupky byly řešeny okamžitě, šikana a záškoláctví se na naší škole nevyskytuje.
Každý pedagogický pracovník dbá, aby uplatňovaná prevence rizikového chování u žáků byla
prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech školního prostředí a života, jichž se prevence
rizikového chování u žáků dotýká:
a)
Psychosociální dovednosti (soběstačnost, autonomie, důstojnost, seberealizace,
spokojenost v rodinných, přátelských a dalších mezilidských vztazích, sociální
a kulturní integrace, tvořivost, schopnost milovat, pracovat a žít v souladu s
rozmanitou kulturou a světem).
b)
Existence (pečuji o sebe, o svůj zevnějšek, volím mezi zdravým a nezdravým
způsobem života, jsem nezávislý a mám představu o své budoucnosti, věřím
v budoucnost, vnímám, že život má smysl).
c)
Sounáležitost (vnímám se jako součást životního prostředí a Země, cítím se
bezpečně ve škole, ve městě, jsem oceňován a ostatní si mě váží, mám
kamarády a vážím si jich, umím se o sebe postarat a přijímat zdravotní/sociální
pomoc a služby).
d)
Adaptabilita (dávám pozor na sebe a svůj zevnějšek, jsem žák, účastním se
sportovních a rekreačních aktivit, setkávám se s lidmi a trávím s nimi volný
čas, plánuji si volbu profese nebo zaměstnání, řeším s odvahou své problémy,
mám právní povědomí).
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g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Podle pokynu MŠMT k použití a kontrole finančních prostředků na DVPP (další vzdělání
pedagogických pracovníků)č. j.: 21366/95-20 bylo ve šk. r. 2018/2019 zaměřeno na studium
zaměřené na čtenářskou gramotnost a osobnostně sociální rozvoj.
 školení
 sledování pedagogického tisku (Učitelské noviny)
 ředitelka školy absolvovala funkční studium pro ředitele škol
 samostudium odborné literatury
 sdílení nových poznatků s kolegy
h) aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Sportovní soutěže
McDonald´s Cup – fotbalový turnaj
mladší žáci - postoupili jsme do okresního kola
Atletická olympiáda ve Velkém Týnci
mladší žáci – 3. místo
starší žáci – 4. místo
Výtvarné soutěže
 Galerie Na zámku v Citově
Projekty
 100 let výročí vzniku ČSR – sázení lípy na návsi
 Den Země – sběr všeho, co do přírody nepatří
 Ovoce a mléko do škol
 Svátek dýní
Aktivity pro veřejnost
 vítání občánků
 kulturní vystoupení pro seniory
 kulturní vystoupení při příležitosti výročí 100 let vzniku ČSR
 jóga pro děti a pro dospělé
 rozsvěcení vánočního stromku
 besídka ke Dni matek
 vystoupení v DPS
 výrobky na vánoční výstavu
 vystoupení dětí na Kácení máje 2019
Akce pro děti
 divadelní představení
 netradiční bubenická dílna
 beseda s Policií ČR
 Zdravé zoubky
Další činnost
 sběr papíru
 třídění odpadu
 barevné dny ve škole
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 fond Sidus
 Bona helpo – Škola života, handicap centrum
Škola v přírodě na Bílé v Beskydech : 10. – 14. 6. 2019
zúčastnilo se 58 dětí
pedagogický dozor: Markéta Čecháková, Marie Jemelková, Jiřina Daňková, Ivana Tihelková,
Marta Vitoslavská
Spolupráce se zřizovatelem:
Obec se stará o potřebné finanční zajištění na provoz a údržbu školy, doplácí
na stravování (v rámci sociálního programu dotuje stravování pro důchodce), všechny
potřebné opravy jsou zafinancovány
Spolupráce se Spolkem rodičů a přátel školy, s rodiči, Školskou a kulturní komisí
 třídní schůzky a konzultace
 Drakiáda, Svátek dýní, dětské šibřinky, ples pro dospělé, Myslivecká vycházka, pálení
čarodějnic, kácení máje
Další spolupráce
 spolupráce s MŠ Majetín – společné akce, divadla, návštěvy dětí z MŠ v 1. třídě
 spolupráce s MŠ Krčmaň
 ZŠ Grygov (vzájemná setkávání ředitelů a pedagogů, sdílení zkušeností)
 ZŠ Velký Týnec – předávání informací o žácích
 Pedagogicko - psychologická poradna v Olomouci – návštěva v tomto roce neproběhla
Zájmová činnost – kroužky
Kroužky v naší škole vedou paní učitelky zdarma a ve svém volném čase.
 jóga pro děti – Jiřina Daňková
 sportovní kroužek pro starší děti – Markéta Čecháková
 sportovní krouže pro mladší děti – Ivana Tihelková
 dramatický kroužek – Marie Jemelková
 flétna – Marie Jemelková
 hooping – p. Mičková
 Majetínek
Uplatňování zdravotních a psychohygienických hledisek při organizování činnosti pro děti
 je realizováno ve všech předmětech – zejména správné sezení a správné držení těla –
zařazování relaxačních a jógových cvičení, nejen do hodin Tv
 v tomto roce se uskutečnila škola v přírodě na Bílé v Beskydech 10. – 14. 6. 2019
Školní družina
1. oddělení – mladší děti (1. a 2. třída) – p. vychovatelka Ivana Tihelková
2. oddělení – starší děti (3. ročník) – p. vychovatelka Kamila Kameníková
Věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 8. 2018
věk
do 30 let
31–40 let
41-50 let
51-60 let
počet
0
1
0
1
7

nad 60 let
0

Kvalifikace pedagogických pracovníků dle vyhlášky 139/1977 Sb. k 31. 8. 2019:
Kvalifikovaní pracovníci: 2
Nekvalifikovaní pracovníci: 0
Počet žáků k 30. 9. 2018:
1. oddělení: 22
2. oddělení: 18
Celkem dětí: 40
Aktivity a prezentace ŠD na veřejnosti:
Vystoupení na besídce ke Dni matek
Spolupráce s Dětským domovem v Přerově
Vystoupení v DPS
Kroužky ve ŠD
Sportovní
Výtvarný
Akce ve ŠD:
Návštěvy kina v Brodku u Přerova
Návštěvy sauny
Spolupráce s Dětským domovem v Přerově
Návštěva Rosaria v Olomouci
Pevnost poznání v Olomouci
Dopravní hřiště v Přerově
Vánoce ve ŠD
Karneval
Sportovní hry a soutěže
Mateřská škola
Pedagogičtí pracovníci v MŠ:
Hana Kameníková – třída Koťata
Veronika Ronzová – v průběhu roku odešla na MD
Dagmar Dvorská – třída Berušky
Blanka Otáhalová
Věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 8. 2018
věk
do 30 let
31–40 let
41-50 let
51-60 let
počet
1
1
2
0

nad 60 let
0

Kvalifikace pedagogických pracovníků dle vyhlášky 139/1977 Sb. k 31. 8. 2019:
Kvalifikovaní pracovníci: 4
Nekvalifikovaní pracovníci: 0
Nepedagogický úsek:
Pracovník provozu a úklid: Jana Zámečníčková
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Údaje o organizaci MŠ:
Počet dětí k 30. 9. 2018
Třída Koťata: 14
Třída Berušky: 22
Celkem k 30. 9. 2018: 36 dětí
V průběhu roku nastoupilo 7 dětí.
Celkový stav k 30. 6. 2019: 43 dětí
Údaje o zápisu do mateřské školy pro školní rok 2019/2020:
Zapisované děti: 14
Zapsané děti: 12
Dodatečné přijetí k předškolnímu vzdělávání: 1
Aktivity a prezentace MŠ na veřejnosti
Besídky a vystoupení pro rodiče
Návštěvy v DPS
Návštěva na Obecním úřadě v Majetíně
Akce pro děti
Divadelní představení
Výlet pro děti na farmu v Horní Loděnici
Návštěva v 1. třídě ZŠ
Návštěva MŠ v Krčmani
Plavání pro předškoláky
Karneval pro děti
Den knížek
Den hraček
Mikulášská nadílka
Vánoční dílna
Školní jídelna
Zaměstnanci školní jídelny:
Vedoucí ŠJ: Pavla Velclová
Kuchařka: Eva Bednaříková
Pracovnice provozu: Lenka Nováková
Ve školním roce 2018/2019 bylo zapsaných strávníků:
MŠ: 34
ZŠ: 59
Zaměstnanci: 13
Ostatní: 36
Celkem 142 strávníků.
Ve školním roce 2018/2019 se uvařilo celkem 24 697obědů, z toho doplňková činnost 6 235
obědů.
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i) Údaje o kontrolách a inspekční činnosti

Na škole byla provedena veřejnoprávní kontrola.

j) Projekty financované z cizích zdrojů

Škola byla zapojena do projektu Podpora plavání, díky kterému byla financována část
dopravy žáků 2. a 3. ročníku na výuku plavání do Přerova.
Závěry pro práci v příštím roce
Prohloubit spolupráci s Obecním úřadem a místními spolky. Nadále rozvíjet spolupráci
s rodiči a školskou radou.
Materiální vybavení - nová elektroinstalace, oprava obložení na chodbách a ve třídách.
V Majetíně dne 30. 8. 2019
…………………………………
Mgr. Markéta Čecháková
Zpracovala: Mgr. Markéta Čecháková
Projednáno na pedagogické radě dne: 30. 8. 2019
Zprávu četli a souhlasí:
Čecháková Markéta
Jemelková Marie
Jiřina Daňková
Otáhalová Blanka
Tihelková Ivana
Kameníková Hana
Kameníková Kamila
Dvorská Dagmar
Kacerlová Alexandra
Mikulková Iva
Schváleno a doporučeno ŠR ke schválení zřizovateli dne 2. 10. 2019
Přílohy: seznam plánovaných oprav a nákupů na rok 2019/2020
potvrzení o účasti na veřejné sbírce Fondu Sidus
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Seznam oprav, nákupů a vybavení pro ZŠ a MŠ
ve školním roce 2019/2020 a v letech následujících

Nová elektroinstalace
Výměna obložení na chodbách a ve třídách
Nové kryty na radiátory ve třídách
Drobné opravy a malování v ZŠ, MŠ a ŠJ
Nové obklady v kuchyni MŠ
Vybudování úklidové místnosti v MŠ
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