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1. Základní údaje o škole 

1.1 Škola 
 

Název školy Základní škola a mateřská škola Svébohov, 

okres Šumperk, příspěvková organizace 

Adresa školy Svébohov 141, 789 01 Zábřeh 

Právní forma příspěvková organizace 

IČO 75029057 

IZO 102 668 744 

Identifikátor školy 600 148 203 

Vedení školy ředitelka: Mgr. Lenka Pěničková 

Kontakt tel.: 583 412 151, 739  051 965 

e-mail: zs.svebohov@atlas.cz   

webové stránky: www.zssvebohov.wbs.cz 

datová schránka:  ipxmh25 

 

 

1.2 Zřizovatel 
 

Zřizovatel Obec Svébohov 

Adresa zřizovatele Svébohov 64, 789 01 Zábřeh 

Kontakt tel.: 583 412 122 

e-mail: obec@svebohov.cz  

webové stránky:  www.svebohov.cz 

 

 

1.3 Součásti školy 
kapacita 

Mateřská škola 30 

Základní škola 40 

Školní družina 20 

Školní jídelna - výdejna 50 

 

Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků v tomto školním roce 

Mateřská škola         1          14 

1. stupeň ZŠ       1- (1., 2., 3. 4. roč.)          15 

Školní družina         1          14 

Školní jídelna - 

výdejna 

   Počet strávníků    

       14 MŠ  

       15 ZŠ 

       7 zaměstnanců 

       7 cizích strávníků 

 

 

 

 

 

mailto:zs.svebohov@atlas.cz
http://www.zssvebohov.wbs.cz/
mailto:obec@svebohov.cz
http://www.svebohov.cz/
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1.4 Materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny Učebny v ZŠ – 2 

Herna v MŠ - 1 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Školní zahrada slouží dětem MŠ i žákům ZŠ, je 

pravidelně udržovaná, je rozdělena na část 

ovocnou, část určenou pro pobyt a hry dětí a 

školní pozemek pro výuku pěstitelských prací. 

Hřiště škola nemá, využívá hřiště u OÚ 

Sportovní zařízení Tělocvičnu škola nemá, k TV činnostem se 

využívá sál OÚ 

Školní pozemky Školní pozemek se nachází v areálu školní 

zahrady 

Vybavení učebními pomůckami, 

hračkami, sportovním nářadím apod. 

V ZŠ je vybavení učebními pomůckami dobré, 

inventář pomůcek je průběžně doplňován a 

obnovován 

Vybavení školy audiovizuální, audio a 

výpočetní technikou 

ZŠ – interaktivní Full HD televize LG s optickým 

dotykovým senzorem, 5 žákovských počítačů 

s připojením k internetu, Microsoft X-box, 2x 

tiskárna laserová černobílá, multifunkční zařízení  

– (scanner, tiskárna barevná, kopírka), kopírka A3,  

CD přehrávače s rádiem, dataprojektor,  notebooky 

pro učitele, digitální fotoaparáty, dig. kamera,  

MŠ –LED televize s připojením k internetu, video, 

notebook, CD přehrávač s rádiem, DVD přehrávač 

Komentář: pomůcky, hračky, počítačové programy jsou průběžně doplňovány podle 

finančních možností, aktuálních nabídek a aktuálních potřeb 

Rekonstrukce, opravy  

 

1.5 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 1. 11. 2005 

Počet členů školské rady   3 

Složení školské rady Zástupce zřizovatele – Ing. Martina Šťastná 

Zástupce pedag. pracovníků školy – Helena 

Mertlová 

Zástupce rodičů – Ing. Věra Sedláčková 

Poslední volby do školské rady na období 

2017/2020 

listopad 2017 

 

 

 

 

2 Vzdělávací programy 
Vzdělávací program Zařazené ročníky 

ŠVP ZŠ – ŠKOLA PRO ŽIVOT (Č. J. 22/2017) 1., 2., 3. 4.  roč. 
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3 Personální podmínky 

3.1 Základní údaje o zaměstnancích školy 

Počet zaměstnanců celkem 8  

Z toho počet pedagogických pracovníků ZŠ  7 

Z toho počet vychovatelů ŠD 1 

Z toho počet pedagogických pracovníků MŠ 3 

Z toho počet provozních zaměstnanců ZŠ a MŠ 2 

Z toho počet asistentů pedagoga 2 

Z toho počet provozních zaměstnanců ŠJ - výdejny 1 

 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

Pedagogičtí pracovníci 
Pracovní zařazení 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

Mgr. Lenka Pěničková Ředitelka školy 

 

     VŠ Učitelství pro 1. st. ZŠ 

Učitelství ČJ pro 2. st. ZŠ 

Učitelství pro MŠ  

Mgr. Kamila Foltasová Učitelka ZŠ   

Vychovatelka 

VŠ Učitelství pro 2. st. ZŠ M, Č 

Učitelství pro 1. st. ZŠ  

Vychovatelství 

Helena Mertlová Vedoucí učitelka 

MŠ 

Učitelka ZŠ 

     SŠ Učitelství pro MŠ 

Vychovatelství 

Mgr. Anna Hegerová Učitelka ZŠ   

Učitelka MŠ 

    VŠ Učitelství pro 1. st ZŠ 

Učitelství pro MŠ 

Blanka Pospíšilová Asistent pedagoga 

ZŠ 

     Pedagogická asistence 

Veronika Janíčková Asistent pedagoga 

MŠ 

 Pedagogická asistence 

 

 

3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících 

Ostatní pracovníci Pracovní zařazení 

Jana Opravilová Školnice MŠ, výdej stravy 

Veronika Janíčková Školnice ZŠ 
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4  Zápis k povinné školní docházce  

4.1 Zápis k povinné školní docházce na školní rok 2020/2021 

Počet dětí přijatých do prvního 

ročníku 

Z toho počet dětí, které 

nastupují po odkladu 

Počet odkladů pro  školní rok 

2020/2021 

0 0 2 

 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků za rok 2019/2020 

5.1 Přehled o prospěchu 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyzn. 

Prospělo Neprospělo Nehodnocen 

1. 4 4  0 0 

2. 1 1  0 0 

3. 5 4 1 0 0 

4. 5 5  0 0 

Celkem 15 14 1 0 0 

 

 

5. 2. Údaje o chování 

Třída Počet žáků Pochvaly 

ŘŠ 

Snížený stupeň z 

chování 

Důtky TU Důtky ŘŠ 

1. 4 0 0 0 0 

2. 1 0 0 0 0 

3. 5 0 0 0 0 

4. 5 0 0 0 0 

Celkem 15 0 0 0 0 

 

5.3 Údaje o zameškaných hodinách 

 Počet omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

Celkem 382 25,4 0 0 

 

 

5.4  Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami 

Ročník Počet žáků 

1.    0 

2.    0 

3.    2 

4.    1 
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5.5 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Žáci jsou seznamováni s chováním za mimořádných situací, a to v průběhu celého školního 

roku, napříč různými předměty i s využitím školních a mimoškolních projektů a akcí. 

(viz Přehled akcí bod 5.10) 

Přestupky proti školnímu řádu jsou řešeny s žákem ihned a rodiče jsou pozváni do školy a o 

jeho chování informováni osobně. 

Škola má vypracován Minimální preventivní program (MPP), jako prevenci proti kriminalitě, 

poruchám chování, protidrogové prevenci a prevenci jiných závislostí. Vyučující jsou s tímto 

programem seznámeny, rodiče jsou pravidelně na třídních schůzkách informováni o chování 

jejich dětí.  

Pro žáky je vytvořena nabídka zájmových kroužků. 

V oblasti zdravého životního stylu bylo na žáky působeno v průběhu celého roku, a to napříč 

všemi předměty. Zdravá výživa je podporovaná také zapojením školy do projektu Ovoce a 

zelenina do škol a Mléko do škol. 

Každoročně je prováděno hodnocení MPP. 

 

5.6 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

Škola se zapojila do VI. etapy rozvojového programu  Podpora výuky plavání 

 

5.7 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 

Nebyly předloženy ani realizovány projekty fin. z cizích zdrojů. 

 

5.8 Výchovně vzdělávací proces 

- možnost více zohledňovat zkušenosti a potřeby žáků;  

- dobrá znalost rodinné situace – umožňuje lépe pochopit, případně i řešit 

problémy; 

- možnost podpory kulturního dění v  obci; 

- možnost užší spolupráce s mateřskou školou – plynulejší a 

bezproblémovější přechod dětí z mateřské školy do základní školy;  

- „rodinné“ prostředí při vzdělávání i mimoškolních aktivitách;  

- efektivnější zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do 

vzdělávání vzhledem k většinou menšímu počtu žáků ve třídě; 

- spojené ročníky – vedou učitele k diferenciaci výuky; 

- možnost využívat efektivní formy výuky vedoucí k  rozvoji životních 

dovedností žáků (princip „učení se navzájem“) a samostatnosti žáků; 

- lepší dostupnost a možnost využívání pomůcek ve výuce  

- možnosti integrace předmětů. 

Žáci pracovali podle vzdělávacího programu: 

ŠVP ZŠ Škola pro život – 1., 2., 3., 4. ročník č. j. 22/2017   
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- Tento školní rok byl poznamenán přerušením provozu školy z důvodu prevence 

nákazy nemoci COVID – 19 od 11. 3. – 22. 5. 2020. V době uzavření školy 

probíhala výuka on- line.  

- Po otevření školy 25. 5. část žáků nenastoupila, a s těmi se pracovalo opět na 

dálku. S ostatními žáky přítomnými ve škole jsme se především zaměřili na 

opakování a procvičování učiva z domácí přípravy, dokončila se výuka nové 

látky v jednotlivých předmětech. 

- Vzhledem ke specifice organizace vyučování na málotřídní škole, tj. vyučování 

v odděleních, jsou na žáky kladeny zvýšené požadavky na schopnost pracovat 

a rozhodovat se samostatně a současně na schopnost spolupracovat s ostatními 

spolužáky. Žáci mají dostatek prostoru ke komunikaci, při výuce se uplatňují 

různé formy vyučovacího procesu, a to frontální, skupinové i individuální, žáci 

často pracují ve dvojicích a ve skupinách. Důraz je kladen na dovednost 

vyhledávat si potřebné informace, umět formulovat a klást otázky, nebát se 

zeptat, odlišovat podstatné a nepodstatné informace. 

 

- Ve výuce jsou běžně napříč různými předměty jako doplňková aktivita 

využívány počítačové programy i on-line cvičení k doplňování, procvičování i 

ověřování vědomostí žáků v souvislosti s probíraným učivem. Za podporu 

rozvoje logického myšlení žáků a aktivní spolupráci s portálem 

www.proskoly.cz škola získala titul Aktivní škola i pro školní rok 2019/2020. 

Žákům slouží 4 počítače s rychlým připojením k internetu, ve vyučování jsou 

využívány výukové programy, interaktivní zařízení. Škola vlastní licenci 

k testování žáků na portálu www.proskoly.cz od společnosti Menza. Přístup do 

tohoto programu na základě hesel mají nejen žáci, ale i rodiče a všichni 

zaměstnanci školy. Program umožňuje ověřovat a rozvíjet schopnosti logického 

myšlení, prostorovou orientaci, jazykové schopnosti, matematické schopnosti, 

také umožňuje procvičování čtenářské gramotnosti, finanční gramotnosti, 

pravopisných jevů, paměti, anglického jazyka, dopravní výchovy aj.  

          Mimo výuku pracovali žáci 3. a 4. ročníku v kroužku Základy práce s počítačem.  

 

- Za důležitou součást vzdělávání i prezentace školy považujeme každoročně 

účast v různých soutěžích a projektech. Protože většina soutěží byla 

plánována na jarní měsíce, bylo mnoho soutěží a projektů zrušeno z důvod u 

uzavření škol – Klokan, matematická soutěž v Zábřehu, Besip, Albatros, 

Ukliďme svět, SCIO testy pro 3. roč., dopravní hřiště, část kurzu plavání … 

 

V průběhu roku se žáci zúčastnili těchto soutěží a projektů: 

- Pobyt v přírodě – září 

- Logická olympiáda 

- Soutěž ke Světovému dni vody 

- Charitativní sbírka Vánoční hvězda 

- Vzdělávací soutěž Domestos pro školy 

- Veselé zoubky – soutěž drogerie DM – žáci obdrželi balíčky pro správnou 

ústní hygienu  

- Ovoce do škol 

- Mléko do škol 

 

 

http://www.proskoly.cz/
http://www.proskoly.cz/
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- K prioritám školy patří rovněž osobnostní a sociální výchova, důraz na kvalitní 

vztahy mezi všemi účastníky školního života a orientace na praktické 

doplňování teoretického vzdělávání. Výuku doplňujeme pečlivě plánovanými 

exkurzemi, výlety a akcemi pokrývajícími různé oblasti vzdělávání. Žáci se tak 

učí pohybovat se, orientovat a umět se chovat v různém prostředí, poznávat co 

nejvíce na základě vlastní zkušenosti, umět zaujmout postoj a vytvářet si vlastní 

názor na různé jevy, což je součást formativního pojetí výuky. Takto pojatá 

výchova a vzdělávání je významnou součástí prevence sociálně patologických 

jevů, rozvoje kritického myšlení a rozvoje všeobecných znalostí. 

 

- Velký důraz je kladen na pěstování vztahu žáků k obci a příkladný vztah 

k místním občanům. Každým rokem před Vánocemi připravujeme besídku 

s vánočním programem Setkání s Mikulášem a kulturní vánoční program pro 

seniory obce Svébohov. Žáci se aktivně zapojují do úklidu obce a okolí školy. 

 

- Program environmentální výchovy prolíná většinou vyučovacích předmětů, 

uskutečnil se 2x pobyt v přírodě s plněním prvků ekologické výchovy, TV, 

prvouky.  Učitelka  ZŠ a vedoucí učitelka MŠ se účastní pravidelně krajské 

konference EVVO v Olomouci i jiných programů věnovaných této 

problematice. Žáci se zapojili do úklidu obce, a také do akce Projekt 72 hodin. 

Žáci v rámci výuky provádějí podzimní a jarní úklid na školní zahradě a v okolí 

školy. Sami si také pěstují zeleninu na pozemku školy a pečují o květinové 

záhony a okolí školy. Ve škole používáme nádoby na třídění odpadu.  

 

- V tomto školním roce pracovaly děti v kroužku stolních a logických her, pod 

vedení p. uč. Heleny Mertlové, v kroužku výtvarném pod vedením Mgr. Kamily 

Foltasové a v kroužku Základy práce s počítačem pod vedením Mgr. Lenky 

Pěničkové.  

 

- Vzhledem k tomu, že jsme společné zařízení MŠ a ZŠ, je kladen důraz na úzkou 

spolupráci ZŠ a MŠ. A to jak na úrovni spolupráce personální, tak i všech dětí 

a žáků. 

K tomu přispívají jednak společné pedagogické i provozní porady, společné plánování 

za účasti všech pedagogických pracovnic školy, ale především společné akce ZŠ a MŠ.  

Vzájemným propojením mnoha akcí a znalost prostředí celé školy se příznivě odráží 

na bezproblémovém přechodu dětí MŠ do 1. třídy ZŠ. 

 

- 2. – 4. 3. 2020 byl uskutečněn lyžařský výcvik – v areálu Kunčice 

- Škola se zapojila do VI. etapy rozvojového programu Podpora výuky plavání. 

13. 2. – 5. 3. 2020 - Plavecký výcvik 1. – 4. roč. – Zábřeh (byl přerušen 

v polovině kurzu, dokončení VI. etapy je plánováno na září – říjen 2020 

- Na pedagogických radách je pravidelně projednáváno chování a prospěch žáků. 

V tomto školním roce byly uskutečněny mimořádné pedagogické a provozní 

rady i v době uzavření školy (1. 4. 2020, 30. 4. 2020). Kromě projednávání a 

kontroly dodržování tematických plánů výuky, informace o žácích se 

speciálními vzdělávacími potřebami byly projednány a koordinovány postupy 

při on-line výuce a příprava na otevření školy 25. 5. 2020. 

  

Během roku jsou uskutečňovány další projekty podle ŠVP (podrobně viz bod 

5.9) 
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5.9 Přehled realizovaných projektů dle ŠVP 

 Název 

projektu 

Předpokládané 

výstupy 

 

1 Den  

v knihovně 

 Umí vyhledat 

informace 

 Umí se orientovat 

v knihovně, 

dokáže si vyhledat 

knihu 

 Rozezná 

jednoduché 

literární žánry 

 Má zájem si půjčit 

knihu  
 

 Návštěva knihovny Zábřeh (25. 9. 2019) 

 

 

 Výtvarná soutěž KMČ  

 

2 Chráníme 

přírodu a 

životní 

prostředí 

 Orientuje se 

v problematice 

ekologie 

 Zná základní 

pravidla 

související 

s ochranou 

přírody 

 Zapojuje se do 

ochrany přírody 

 Chrání zvířata, 

zná jejich 

základní životní 

potřeby 

 

 
 Projekt 72 hodin (11. 10. 2019) 

 

 Pobyt v přírodě – září, červen 

 Práce na zahradě 

 Úklid okolí školy 

3 Výlety za 

kulturou 

 Dodržuje pravidla 

slušného chování 

 Umí naslouchat 

divadelní hře 

 Dokáže se 

společensky 

chovat 

 Umí převyprávět 

odehraný děj 

 Divadelní představení O čarodějné krčmě 
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4 Poznáváme 

naše 

tradice  

 Zná lidové zvyky 

spojené 

s jednotlivými 

svátky 

 Zná historii a 

tradice našeho 

národa 

 Dokáže vyrobit 

různé předměty 

typické pro 

jednotlivé tradice 

 Dovede zazpívat 

píseň, recitovat 

báseň vztahující 

se k tradičním 

svátkům 

 

 
 Mikroregion - vystoupení s programem na 

Setkání seniorů 10. 10. 20019 

 

 Vánoční výstava SŠSPS –Zábřeh 

 

 
 Den otevřených dveří s vánoční dílnou pro 

rodiče i děti (10. 12. 2019) 

 

 
 Vánoční vystoupení – Mikulášská besídka (5. 

12. 2019) 

 

 Vánočním program pro seniory obce 

 Výtvarný kroužek 

 Pracovní činnosti 
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5 Známe 

svou obec, 

své město i 

své okolí 

 Dokáže popsat 

své okolí a 

orientovat se ve 

své obci 

 Přiměřeně 

svému věku zná 

důležité instituce 

a úřady  

v nejbližším 

městě 

 Zná významné 

památky města 

 

 
 

 Bludov Pradědovo muzeum 16. 9. 2019 

 

 
 Obec Svébohov – vycházky do okolí  

 

 Zábřeh – muzeum, knihovna, kino, kulturní dům, 

pošta, nádraží, horní a dolní náměstí, dopravní 

hřiště, bazén 

 

 Rovensko 

 

 Postřelmov 

6 Školní 

besídka 

 Dokáže zazpívat 

píseň, recitovat 

báseň 

 Dokáže si 

zapamatovat 

scénář 

 Umí si připravit 

jednoduchou 

masku, 

 Vánoční besídka 

 Vánoční vystoupení pro seniory obce 

 Dramatické improvizace, recitace v rámci 

výuky ČJ 

 Sólový i skupinový zpěv v rámci výuky HV 
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jednoduchý 

kostým 

 Dovede 

spolupracovat 

 Umí kultivovaně 

vystupovat před 

veřejností 

 Zvládne taneční 

vystoupení 

7 Co mám 

dělat když 

…? 

 Umí přivolat 

pomoc 

 Zná základy 

první pomoci 

 Chrání zdraví 

své i ostatních  

 Rozlišuje rizika 

pobytu v přírodě 

 Zná rizika 

vzniku 

mimořádných 

událostí 

vyplývající 

z různých 

přírodních jevů 

 Ví co dělat 

v případě 

požáru, povodně 

 

 

 
 Den otevřených dveří HZS – 13. 9. 2019 

 

 31. 10. Beseda SZÚ Šumperk  „Úraz není 

náhoda“ 

 2x pobyt v přírodě - plnění prvků EVVO, 

zdravovědy, pohybové aktivity, bezpečí a 

nebezpečí v přírodě, první pomoc, tábornická 

praxe 

 Beseda Mimořádné situace 

 Prvouka, ČJ – chování za mimořádných událostí, 

úrazy, osobní bezpečí, umění odmítnout 

nebezpečné nabídky, zakázané látky, nebát se 

upozornit na nebezpečí nebo nevhodné chování, 

šikanu, chování při bouřkách, požárech, důležité 

telefonní linky, ohlášení nehody, praktická cvičení 

při modelových situacích 

 

 

 

8 Na silnici 

nejsme 

sami 

 Dovede se 

orientovat 

v pravidlech 

silničního 

provozu 

 Zná dopravní 

značky 

 

 Prvouka 

 Pohyb na komunikacích ve městě 

 Zdravověda a poskytování první pomoci při 

pobytech v přírodě 

 Modelové situace přivolání první pomoci v rámci 

výuky ČJ – telefonování 
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 Dokáže 

poskytnout první 

pomoc 

 Umí oznámit 

nehodu – 150, 

155, 156, 158, 

112,  

 Uplatňuje 

základní 

pravidla 

bezpečného 

chování 

účastníka 

silničního 

provozu 

 

 

5.10 Souhrnný přehled akcí ve školním roce 2019/2020 

 

 2. 9. 2019 -  Slavnostní zahájení školního roku 

13. 9. 2019 -  Den otevřených dveří HZS Zábřeh – ukázka techniky 

16. 9. 2019 -  Pradědovo muzeum v Bludově 

18. 9. 2019 -  Pobyt v přírodě 

25. 9. 2019 -  Návštěva v knihovně Zábřeh – Aprílová škola (J. Žáček) 

1. – 4. 10. 20 - Logická olympiáda (3., 4. ročník) 

10. 10. 2019 – Mikroregion - vystoupení na setkání seniorů v KD 

11. 10. 2019 -  72 hodin – úklid okolí školy 

24. 10. 2019 -  Divadlo Zábřeh KVDC – O čarodějné krčmě 

25. 10. 2019 -  beseda SZÚ Šumperk – Úraz není náhoda 

5. 12. 2019 -  Mikulášská besídka 

8. 12. 2019 -  Vánoční vystoupení pro seniory v KD 

10. 12. 2019 - Den otevřených dveří spojený s vánoční dílnou – MŠ + ZŠ + ŠD 

12. 12. 2019 - Vánoční výstava SŠSPaS v Zábřehu 

13. 12. 2019 - Konstruktérská akademie - Postřelmov 

2. – 4. 3. 2020 - Lyžařský výcvik - Kunčice 

13. 2. – 5. 3. 2020 - Plavecký výcvik – Zábřeh 

11. 3. – 22. 5. 2020 - ZŠ uzavřena  - prevence nákazy nemoci COVID - 19 

12. 6. 2020 - Program péče o zuby  „Veselé zoubky“ – 1., 2. ročník 

22. 6. 2020 -  Pobyt v přírodě, opékání na školní zahradě 

29. 6. 2020 -  Turistická vycházka do Rovenska 

30. 6. 2020 - Předávání vysvědčení a slavnostní zakončení školního roku 
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
(DVPP) 2019/2020 
Pedagogický 

pracovník 

Název akce, místo konání Datum Pořadatel - instituce 

Foltasová Kamila Setkání metodiků 

prevence 

14. 10. 2019 PPP a SPC Šumperk 

Pěničková Lenka Microsoft Pro školy, 

Olomouc 

16. 10. 2019 Microsoft 

Foltasová Kamila Inspiring learners AJ 5. 11. 2019 MAS Horní Pomoraví 

Zábřeh 

Mertlová Helena Inspiring learners AJ 5. 11. 2019 MAS Horní Pomoraví 

Zábřeh 

Hegerová Anna Konference EVVO, 

Olomouc 

5. 11. 2019 Centrum ekologických 

aktivit, Sluňákov, Olomouc 

Mertlová Helena Konference EVVO, 

Olomouc 

6. 11. 2019 Centrum ekologických 

aktivit, Sluňákov, Olomouc 

Foltasová Kamila Prevence a řešení výskytu 

šikany Skryté ostny 

12. 11. 2019 PPP a SPC Šumperk 

Hegerová Anna Žáci s ADHD ve školní 

TV 

14. 11. 2019 MAS Horní Pomoraví 

Mohelnice 

Pěničková Lenka Informační systém školy 

Edookit – školení pro 

administrátory 

23. 5. 2019 Edookit, Brno 

Foltasová Kamila Workshop - AJ 

Do you understand? 

11. 2. 2020 MAS Horní Pomoraví 

Zábřeh 

Mertlová Helena Workshop - AJ 

Do you understand? 

11. 2. 2020 MAS Horní Pomoraví 

Zábřeh 

 

 

7.   Údaje o spolupráci školy s partnery 

7.1 Spolupráce se zřizovatelem 

Zřizovatelem školy a tím i strategickým partnerem je obec Svébohov. Se zřizovatelem jsou 

projednávány všechny důležité záležitosti, týkající se provozu školy. Vzájemnou 

informovanost a dobrou komunikaci  považujeme za zásadní při udržování dobrých vztahů 

mezi školou a obcí. 

Škola se účastní akcí pořádaných obcí, a to jak ZŠ, tak i MŠ. 

- Mikulášská nadílka – společný program žáků ZŠ a dětí MŠ 

- Vánoční pásmo v místním rozhlase 

- Vítání občánků 

- Maškarní karneval 

- Vánoční pásmo pro seniory obce – ZŠ i MŠ 

Zřizovatel zajišťuje provoz a opravy v budově, údržbu školní zahrady 

Zřizovateli jsou předávány také všechny revizní zprávy, takže je informován o stavu a 

výsledcích předmětů revizí – kotelna, elektroinstalace, hromosvody, bezpečnostní prověrky, 

TV nářadí atd. 
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7.2 Spolupráce s jinými školními i mimoškolními institucemi 

- Spolupracujeme s DDM v Zábřehu – děti MŠ navštěvují keramickou a výtvarnou  

dílnu.  

- Školní matematická soutěž žáků třetích a čtvrtých ročníků ve spolupráci se ZŠ Školská 

v Zábřehu – letos z důvodu uzavření škol byla zrušena 

- Spolupráce se zábřežskou knihovnou – návštěvy knihovny spojené s různě tematicky 

zaměřenými programy 

- Lyžařský výcvik byl uskutečněn ve spolupráci se ZŠ Moravičany, ZŠ Chromeč a ZŠ 

Jedlí a lyžařskou školou Newman school  

- Využíváme nabídek i Vily Doris v Šumperku – např. akce Ukliďme svět 

- Spolupracujeme s PPP v Šumperku a SPC v Šumperku v rámci vyšetření a 

diagnostikou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

- Spolupráce s Plaveckou školou v Zábřehu – plavecký výcvik 

7.3 Spolupráce s rodiči a veřejností 

- Rodiče jsou pravidelně informováni o prospěchu a chování svých dětí na třídních 

schůzkách. Zájem rodičů o jejich děti a život školy dokládá vysoká účast na třídních 

schůzkách, a také na veřejných akcích školy. Třídní schůzky proběhly 2x ve školním 

roce (13. 11., 15. 1.) Další třídní schůzky byly zrušeny kvůli uzavření školy. 

- Pravidelně jsou rodiče informováni o akcích školy na webových stránkách školy, které 

jsou pravidelně aktualizovány, v žákovských knížkách nejen o prospěchu, ale také o 

termínech konání třídních schůzek, písemně kromě toho každý žák obdrží aktuální 

plánované akce v průběhu školního roku. Rodiče mají možnost mimo to také po 

předchozí domluvě si sjednat konzultaci s třídní učitelkou nebo ředitelkou kdykoli 

během školního roku.  

- Rodiče se také finančně spolupodílí na akcích pořádaných školou 

- Účast rodičů a spolupráce při veřejných vystoupení dětí  

- Spolupráce s rodiči při on-line výuce v době uzavření školy 

 

8 Údaje o kontrolách  

8. 1 Údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2019/2020 nebyla provedena kontrola ČŠI  

8.2 Ostatní kontroly provedené ve školním roce 2019/2020 

 Kontrola hospodaření z OÚ Svébohov (podle zák č. 320/2001 Sb., o fin. kontrole) 

2. 12. 2019 - kontrolované období  01/2019 -  09/2019 

15. 6. 2020 – kontrolované období  10/2019 – 12/2019 

 Kontrola ČPZP kontrolované období 01. 01. 2017 do 16. 06. 2020 

 

Zápisy a protokoly z těchto kontrol jsou uloženy v ředitelně školy. 

 

9 Základní údaje o hospodaření školy 
viz příloha ,,Základní údaje o hospodaření školy za rok 2019“ 
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10 Organizace školního roku 2019/2020 

 Školní rok      1. pololetí -  od 2. 9. 2019 do 30. 1. 2020 

 2. pololetí – od 3. 2. 2020 do 30. 6. 2020 

 Podzimní prázdniny     29. a 30. 10. 2019 

 Vánoční prázdniny       23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 

 Pololetní prázdniny                 31. 1. 2020 

 Jarní prázdniny    3. 2. 2020 – 9. 2. 2020 

 Velikonoční prázdniny    9. 4.  2020 

 Hlavní prázdniny     1. 7.  – 31. 8. 2020 

 

 

   

Tato výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě 27. 8. 2020 

 

 

 

 

 

…………………………………………. 

     Mgr. Lenka Pěničková, ředitelka školy 

          

 

 

Ve Svébohově, 27. 8. 2020 
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Příloha:  

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2019 

účelový 

znak 

Ukazatel Poskytnuto 

k 31. 12. 2019     

a b 1 

  A.1. Neinvestiční dotace celkem 3 333 168,00 

  v tom: 
 

33353 Přímé náklady na vzdělávání 3 282 460,00 

  z toho: platy  2 363 100,00 

             OON            29 000,- 

            ONIV včetně odvodů 890 360,00 

33070 Podpora výuky plavání 10 869,00 

 Přijaté dotace na provoz z jiných zdrojů 425 000,00 

 

Plnění závazných ukazatelů : 

Dotace poskytnutých ze státního rozpočtu prostřednictvím Olomouckého kraje byly vyčerpány 

 Zisk z hlavní činnosti : 1 202,78 Kč   

 Zisk z vedlejší hospodářské činnosti: 14 131,- Kč 

 Výnosy z hlavní činnosti : 

 
 

 Příspěvky od žáků na šk. akce 51 021,- Kč 

Školné 21 700,- Kč 

Školné kroužky 19 650,- Kč  

Úroky 640,43 Kč 

Zúčtování fondů 56 061,20 Kč 

Ostatní výnosy 4 208,- Kč 

 

Kontrola stavu majetku ve správě organizace ke dni 31. 12. 2019  – inventarizace: 

Stav inventarizovaného majetku byl zjištěn fyzickou a dokladovou inventurou.  

 

 Účetní stav fin. fondů k 31. 12. 2019: 

412 FKSP                                       44 854, 81Kč 

411 Fond odměn                   41 441,00 Kč 

413 Rezervní fond            31 611,01  Kč 

414 RF z ostatních titulů         10 000,00- Kč 

 

         

 …………………………… 

                                     

Ve Svébohově,  28. 2. 2019               Mgr. Lenka Pěničková, ředitelka školy 

 

 


