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Část I. 

 
Základní charakteristika školy 

 
 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice  

Sídlo: Karlovice 143, 793 23 

Právní forma: příspěvková organizace 

  

 
Zřizovatel: 

 
Obec Karlovice, okres Bruntál 
 
793 23 Karlovice 138 

 
Ředitel/ka školy: 
 
 
Zástupce ředitele školy: 

 
Mgr. Rostislav Němec od 1.5.2011 
Mgr. Hana Vitásková do 31.3.2011 
 
Mgr. Martina Brachtlová 
 
 

Školská rada: 
 
Mgr. Kateřina Kočí  
Vladimíra Kujová  
Krystyna Foltová 
Petra Blahušová 
Sylva Bučková 
Mgr. Martina Brachtlová 
 
 

Součásti školy:  

Karlovice 142 1. Základní škola 

 2. Školní družina 

 3. Školní klub 

 4. Školní jídelna při ZŠ 

  

Karlovice 92 5. Mateřská škola 

 6. Školní jídelna při MŠ 

 



 

 

Základní škola: 
 

Školní rok Počet tříd Počet žáků Ø žáků na třídu 

2009/10 7 120 17,14 

2010/11 7 122 17,42 
 
Školní družina: 
 
 

Školní rok Počet tříd Počet žáků Ø žáků na třídu 

2009/10 2 50 25 

2010/11 2 50 25 
 
 
 
Školní klub:  
 
 

Školní rok Počet tříd Počet žáků Ø žáků na třídu 

2009/10 1 45 45 

2010/11 1 25 25 
 
 
Mateřská škola: 
 
 

Školní rok Počet tříd Počet žáků Ø žáků na třídu 

2009/10 1 28 28 

2010/11 2 40 20 
 
 
Datum zařazení do sítě škol: 30.1.1996 
 
Poslední změna zařazení do školského rejstříku : 

- změna názvu:   24.6.2005 
- zápis školního klubu 2.9. 2006     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Celková kapacita školy a jejich součástí: 
 
Identifikátor zařízení: 600 131 874 
 
     kapacita  IZO 
 
1. Základní škola   200 žáků  102 008 507 
2. Školní družina   50 žáků  119 500 132 
3. Školní klub   50 žáků  174 101 121 
4. Školní jídelna ZŠ   200 jídel  102 868 174 
5. Mateřská škola   45 dětí  107 620 316 
6. Školní jídelna MŠ  50 jídel  119 501 376 
 
 
 
Přehled vzdělávacích programů se schvalovacími doložkami ministerstva: 
 
 
ZŠ 5. ročník             Základní škola, č. j. 16 847/96-2, ve znění pozdějších úprav 
ZŠ 1.- 4, 6.- 9. roč.  Školní vzdělávací program  „Okno  budoucnosti“ 
ZŠ  5. ročník            VP zvláštní  školy, č.j. 22980/97 – 22, ve znění pozdějších úprav 
MŠ Školní vzdělávací program v souladu s Rámcovým programem  

pro předškolní vzdělávání 
 
 
 

 
Školská rada: 
 
Dne 16.12. 2004 zastupitelstvo obce Karlovice schválilo zřízení Školské rady  a 
stanovilo 6 volených zástupců, dle § 167, odst. 2, zákona č. 161/2004 Sb.. 
Volby členů rady proběhly dle Volebního řádu Školské rady Základní školy a 
Mateřské školy Karlovice, schváleného Radou obce Karlovice dne 13.1. 2005.  
 
Ve školním roce 2010/2011 pracovala Školská rada v tomto složení: 
  
Členové rady: 
 
1. jmenovaní zástupci zřizovatele:   Mgr. Kateřina Kočí  
        Vladimíra Kujová  
 
 
2. volení zákonní zástupci nezletilých žáků:  Krystyna Foltová 
        Petra Blahušová 
 
3. volení pedagogičtí pracovníci:    Sylva Bučková  
        Mgr. Martina Brachtlová 
 
 



 

 

 
Záměry a orientace školy: 

- další zkvalitnění ŠVP 

- zaměřit se na nové formy výuky  - projektové vyučování, činnostní učení 

- podpořit a prohloubit spolupráci s rodiči 

- realizace plánu environmentální výchovy, zapojení do celostátních akcí (např. 

Recyklohraní, Globe) 

- podporovat mimoškolní zájmovou činnost (kroužky, sportovní vyžití, hru na 

nástroj…) 

- podporovat činnost Školské rady a Rady tříd 

- zkvalitnit a rozšířit evaluaci a diagnostiku 

- spolupracovat s jinými školami a organizacemi v oblasti sportu, kultury a 

vzdělávání 

- doplňovat materiální vybavení školy, využívat možností grantů nadací a výzev 

- kvalitně využívat učebnu informatiky, zvyšovat informační gramotnost učitelů i 

žáků, nacházen nové, volně dostupné zdroje.  

- včas reagovat na nepříznivé faktory ovlivňující školní klima, zachytit počátky 

patologických jevů 

- zkvalitnit spolupráci mezi rodiči a školou 

- DVPP zaměřit na současné nové trendy a osobnostní rozvoj pedagogů 

 

 
 



 

 

Část II. 
 

Údaje o pracovnících školy 
 

 2009/2010 2010/2011 

Pedagogů celkem: 15 18 

z toho učitelů ZŠ 13 13 

z toho učitelek MŠ   2 3 

z toho  vychovatelů 2 2 

z toho  asistent pedagoga 2 2 

Nepedagogů celkem: 10  10 

z toho ostatní ( správní a THP ) 5 5 

z toho pracovníci ŠJ ZŠ 3  3 

z toho  pracovníci ŠJ  MŠ 1  1 

z toho   ostatní  MŠ   1  1 

Zaměstnanců celkem: 25 28 

 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 

včetně řídících pracovníků školy 

 

Škola se potýká s problémem neaprobovanosti pedagogů. Noví kvalifikovaní učitelé 

se získávají velmi obtížně a naše škola v konkurenci s jinými jim nemůže nabídnout 

zásadní výhody. Pro současné zaměstnance se dlouhodobě nepodařilo zajistit 

vhodný systém, ve kterém by si tito pedagogové mohli při zaměstnání své vzdělání 

doplnit. Tato oblast je v současné chvíli vnímána ze strany vedení školy velmi citlivě 

s maximální snahou o budoucí pozitivní změnu. V tomto školním roce si vzdělání 

vysokoškolským studiem doplňuje jeden pedagog. 

Současní zaměstnanci procházejí celou řadou školení dle svého výběru a 

doporučení vedení školy tak, aby zvýšili konkurenceschopnost naší školy na 

regionálním trhu. 

Akreditované vzdělávání doplňují vlastní metodické akce, které řeší aktuální témata 

týkající se nejen průběhu vzdělávání, ale i komunikace a mezilidských vztahů na 

pracovišti.  



 

 

Typ studia -  Název akce                                Počet zúčastněných PP 
 
Metodická poradna 1 
Šablony, šablonky a jejich kouzlo 1 
Umíme si hrát?  1 
Metodická poradna pro ICT 12 
Ekoateliér - sto inspirací 2 2 
Tvořivá hra v MŠ a její začlenění do ŠVP 1 
Komunikace 12 
Dopravní prostředky v pohybových hrách s hudbou 2 
Mezilidské vztahy "Na startovní čáře" 12 
Agrese a agresivita  dětí a mládeže  ZŠ a SŠ 1 
Šikana jako narušení vztahů ve skupině I. 1 
Využití multimediálních vzdělávacích objektů v přírod. př.  1 
Tvorba učebních pomůcek pomocí interaktivní tabule Smart 
Board 

12 

Novinky v právních úpravách 1 
      
 

Část III. 
 

Údaje o přijímacím řízení, zařazování dětí, umístění dětí na středních školách 
 
Zápis k povinné školní docházce  
 

31. ledna 2011 se konal zápis do I. třídy. Zapsáno bylo 11 dětí, o odklad školní 

docházky nepožádal žádný z účastníků. Zápis byl slavnostní událostí pro děti i 

rodiče. Pěkná výzdoba, hudba a drobné dárky vytvořily dobrou atmosféru. Na 

přípravě a průběhu zápisu se podíleli nejen paní učitelky ZŠ a MŠ, ale i žáci deváté 

třídy. Vzhledem k dlouhodobému projektu „Adaptace a příprava předškolních dětí na 

školní docházku“ byli budoucí žáci v příjemné nestresové pohodě. 

 
Rozhodnutí ředitele školy Počet Počet 

odvolání 
a) o odkladu povinné školní docházky 0 0 

b) o dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 

c) o přijetí k základnímu vzdělávání  11 0 

d) o přestupu žáka 2 0 

e) o povolení pokračování v základním vzdělávání 2 0 

d) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  13 1 



 

 

Na základě § 165., odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 
 
Přijímací řízení: 
 
 

Povinnou školní docházku ukončilo v tomto roce šestnáct žáků devátého 

ročníku a jeden žák ročníku osmého. Všichni žáci v přijímacím řízení uspěli. Čtyři 

žáci pátého ročníku byli přijati na Gymnázium ve Vrbně pod Pradědem. 

 

 
Škola        Obor   Počet 
 
Gymnázium Bruntál    všeobecný     3 
 
SŠ automob.,mech. a podnikání Krnov autotronik     1 
      opravář motorových vozidel  1 
 
SOŠ dopravy a cest. ruchu Krnov management cestovního ruchu  1 
      management v dopravě   1 
 
SŠ Havířov-Šumbark   mechanik elektronik    1 
 
SŠ techniky a služeb Ostrava  cukrář      1 
 
SPŠ stavební Krnov   pozem. stavitelství a architektura  1 
 
SPŠ Bruntál     ekonomika a podnikání   2 
 
SŠS a podnikání Ostrava-Poruba aranžer     1 
 
SOŠ Bruntál     kadeřnice     1 
 
SOŠ gastronomie a potravin Jeseník cukrářka     1 
 
SŠ průmyslová a umělecká Opava průmyslový design    1 
 
SOŠ Bruntál     kuchař-čísník    1 
 
Na SŠ s maturitou bylo přijato 10žáků, tj. 62,5 %. 
 
 
 
 
 

 



 

 

Část IV. 

 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
Hlavním cílem školy v této oblasti je snaha být vnímána jako jeden z leaderů 

společenského a volnočasového dění v obci. Akce pořádané školou mají široký 

záběr a obecnou veřejností jsou vnímány velmi pozitivně. Stalo se dobrým zvykem, v 

souladu s ŠVP, zařazení jednodenních celoškolních projektů.   

 

Přehled projektů za školní rok 2010/2011 
 
Téma     Termín 
 
Olympiáda    září 2010 
Podzimní strašení   říjen 2010 
Vánoční dílny + vánoční punč prosinec 2010 
Rozpoznáváníčka   leden 2011 
Noc s Anderssenem  březen 2011 
Velikonoční dílny + vernisáž duben 2011 
Novinářský den   květen 2011 
Recyklohraní    průběžně



 

 

Přehled školních akcí v roce 2010/2011 
Září 
1. Protikuřácký řetěz 
2. školní kolo v přespolním běhu 
Říjen 
1. Okresní kolo v přespolním běhu Vrbno pod Pradědem 
2. Recyklohraní – povídka, fejeton, věnuj mobil 
Listopad 
1. Uspávání broučků 
2. Artifex Krnov – veletrh SŠ 
3. Den otevřených dvěří 
Prosinec 
1. Vánoční rolnička Vrbno pod Pradědem 
2. Okresní florbalová liga 
3. Vánoční punč 
4. Vánoční tvoření 
5. Exkurze Praha 
6. Vánoční zpívání v kostele 
7. Recyklohraní – vánoční koledy trochu jinak 
Leden 
1. Návštěva muzea Kosárna 
2. Biologická olympiáda – školní kolo 
Únor 
1. Lyžařský výcvikový kurz 
2. Maškarní bál 
3. Školní kolo recitační soutěže 
2. Recitační soutěž Vrbno pod Pradědem 
Březen 
1. Okresní florbalová liga 
2. Ochrana člověka za mimořádných událostí 
3. Den s Andersenem 
4. Okresní kolo fyzikální olympiády 
5. Plavecký výcvik 
Duben 
1. Okresní kolo biologické olympiády – kategorie C 
2. Okresní kolo biologické olympiády – kategorie D 
3. Okresní florbalová liga 
4. Exkurze Kofola Krnov 
5. Den Země 
Květen 
1. Tonda Obal na cestách 
2. Recyklohraní – recyklace papíru 
3. Přednáška společnosti ACTAEA 
Červen 
1. Dětský den 
2. Filmové představení – Velké podmořské dobrodružství 3D 
3. Expedice do výšek  
4. Exkurze DINOPARK Ostrava 
5. Florbalový turnaj a vyhlášení celkových výsledků 
6. Školní akademie 



 

 

Další aktivity školy, spolupráce s jinými subjekty: 
 

 V rámci možností školy se snažíme spolupracovat s maximálním počtem 

organizací působících na území Karlovic a blízkém okolí.  

V první řadě zmíním našeho zřizovatele, Obec Karlovice, se kterým si 

vycházíme maximálně vstříc v efektivním využívání omezených lidských a 

prostorových zdrojů. 

Nesmím opomenout TJ Sokol Karlovice, kde je základem spolupráce 

vzájemné využití sportovišť a samozřejmě žáci školy jsou členy oddílu. 

Velmi dobře je nastavena spolupráce s oddílem florbalu AIR FORCE, který 

taktéž využívá školní tělocvičnu a je schopen zorganizovat celodenní turnaje pro 

žáky okresu Bruntál. 

Naši snahu o získání všech dětí z Karlovic nám pomáhá naplňovat spolupráce 

s Mateřským a komunitním centrem Kominíček Karlovice. Škola sdružení poskytuje 

prostory k setkávání a cvičení. Zpětně získává děti a rodiče, které znají prostředí 

školy a školky a jsou vhodně motivované k dalším vzdělávání.  

I v letošním školním roce pokračuje spolupráce s Dětským domovem ve Vrbně 

pod Pradědem. Věříme, že vzájemná informovanost, spolupráce při sportovních a 

kulturních akcích, společné řešení vzniklých problémů je a nadále bude součástí 

spolupráce. 

 Do spolupráce s naší školou se aktivně zapojil i HZS Bruntál – semináře pro 

žáky „Soptík“ spojené s besedami a výtvarnou soutěží, sociální odbor Bruntál, Policie 

ČR – protidrogová prevence. ACTAEA, společnost pro přírodu a krajinu – přednáška 

o stromech a jejich významu, spojená s úpravou jasanu v parku, pomoc při 

organizaci Dne Země. 

 Významnými akcemi byly „Papučový bál“, „Uspávání broučků“, maškarní 

karneval a Dětský den.  Škola se podílela na „Dnech obce“, připravila první část 

kulturního programu. Těmito akcemi jsme se snažili zapojit veřejnost do života školy. 

Všechny akce doprovázela vystoupení žáků školy, kde byla zhodnocena práce 

našich zájmových útvarů. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Část V. 

 
Základní údaje o hospodaření školy 

 
 

Výnosy 
 

Celkové výnosy 10 751 232,49 
Státní dotace 7 660 000,00 
Dotace od Obce 1 629 000,00 
Čerpání fondů                          700 896,86 
Příjmy z další činnosti 478 794,57 
Ostatní příjmy (ŠJ, ŠD, tel.)                                761 335,63 

 
 
 

Náklady 
  

Náklady celkem 10 643 209,55 
Neinvestiční výdaje 2 560 602,52 
Investiční výdaje                           / 
Náklady na mzdy 5 786 653,00 
Odvody zdravotního a sociálního pojištění 1 949 229,00 
Výdaje na učebnice 43 421,00 
Výdaje na DVPP 6 190,00 
Stipendia                          / 
Ostatní provozní náklady a jiné                                 297 114,03 

 
Zpracovala:  Renata Matúšů 
 
V Karlovicích dne  15.9.2011 
 
 
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z 
cizích zdrojů 
 
 
Název projektu Částka Schválen 

Inovace výuky prostřednictvím ICT v Karlovicích 824 600 ANO 

Otevřít oči 2 039 973 prosinec 2011 
 
 
 
                                                                                                    
 
 
 



 

 

 
Část VI. 

 
Zhodnocení a závěr 

 
 

Východiskem pro všechny aktivity školy je platnost hlavního cíle – podpora 

vzdělávacích procesů a získávání nových zájemců. Neboť jen spokojení žáci a 

učitelé mohou odvést kvalitní práci, která nemůže být širokou veřejností 

nepovšimnuta. 

 V tomto roce se podařilo zvýšit okruh působností aktivit školy, zprovoznit nové 

internetové stránky a zvýšila se naše snaha o prezentaci školy v širším okolí 

Karlovic. 

          Základní škola a Mateřská Karlovice poskytuje základní vzdělávání s cílem 

utvářet samostatné myšlení žáků, podněcovat jejich vůli a schopnosti. Snahou je 

zapojit žáky do mimoškolní činnosti, vést je k vhodnému využití volného času. 

Vychovávat žáky k vzájemné toleranci, pomoci, zdravému životnímu stylu. 

Zaměřit se na zavádění školního vzdělávacího programu s využitím moderních 

metod výuky. Soustředit se na vnitřní evaluaci školy. 

Stálým úkolem zůstává dosáhnout co nejvyššího procenta odborné způsobilosti 

pedagogických pracovníků, přijmout absolventy pedagogické fakulty. 

Zapojit do činnosti školy širokou veřejnost a získat její všeobecnou podporu.  

Spolupráce s Obcí Karlovice je nedílnou součástí našeho výchovného a 

vzdělávacího programu. 

 Závěrem můžeme konstatovat, že sociopsychologické výzkumy provedené 

v letošním roce dokazují, že je naše škola mírně nadprůměrná v oblasti vzdělávání s 

velmi dobrým vnitřním klimatem. 

 

 

Pracovníci byli seznámeni s Výroční zprávou školy dne 29.9. 2011 

Školská rada schválila výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy. 

 

Karlovice dne     ………………… 

 
Zpracoval:  Mgr. Rostislav Němec 

                     ředitel školy  



 

 

                 
 
Na vědomí: Obec Karlovice   1x 
  Školská rada    1x 
  ZŠ a MŠ Karlovice   1x 
 
 
 
 
Přílohy: 

1) Klasifikace prospěchu a chování žáků ve školním roce 2010/2011 
2) Hodnocení minimálního preventivního programu 
3) Zpráva výchovného poradce, zpráva školního spec. pedagoga 
4) Hodnocení školní družiny 
5) Hodnocení školního klubu 
6) Zpráva o činnosti mateřské školy 
7) Poděkování občanského sdružení Život dětem 

 



 

 

Příloha č. 1 

 Klasifikace prospěchu a chování ve školním roce 2010/2011 

 

PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY 
I. POLOLETÍ                              

                        

Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE 

CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA 
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          1 2 3 1 2 3 4 5 - p 1 2 3             

I.A Hana Burešová 10 5 5 9 1   65 4 1       1,09 10     189 189   18,90 18,90   

II.A Hana Burešová 10 5 5 8 2   69 6 4       1,17 10     352 352   35,20 35,20   

III.A Mgr.Martina Hradilová 10 5 5 9 1   80 8 2       1,13 10     317 317   31,70 31,70   

IV.A Mgr. Martina Hradilová 13 11 2 11 2   106 21 3       1,21 13     448 448   34,46 34,46   

V.A Světlana Fridrichová 17 12 5 8 9   105 32 29 3     1,58 17     1335 1335   78,53 78,53   

VI.A Mgr. Vladislava Zombkovská 14 10 4 8 4 2 128 29 22 10 3   1,59 14     750 750   53,57 53,57   

VII.A Ing. Alena Rokosová 13 6 7 2 10 1 103 48 31 12 1   1,77 13     772 772   59,38 59,38   

VIII.A Ing. Jaroslava Schefflerová 17 11 6 6 10 1 162 57 48 21 1   1,76 16   1 1072 711 361 63,06 41,82 21,24 

IX.A Sylva Bučková 18 6 12 6 11 1 156 63 52 15 2   1,76 18     900 900   50,00 50,00   

                                                

  CELKEM/POČET 122 71 51 67 50 5 974 268 192 61 7 0 x 121 0 1 6135 5774 361 x x x 

  PROCENT v 58 42 55 41 4 65 18 13 4 0 0 x 99 0 1 v 94 6 x x x 

  PRŮMĚR 14 8 6 7 6 1 108 30 21 7 1 0 1,45 13 0 0 682 642 40 47,2 44,84 2,36 

 

 

 



 

 

 

PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY 
II. POLOLETÍ                              

 

                         

Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE  

CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA  
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          1 2 3 1 2 3 4 5 - p 1 2 3              

I.A Hana Burešová 10 5 5 9 1   65 4 1       1,09 10     294 294   29,40 29,40    

II.A Hana Burešová 10 5 5 8 2   69 7 3 1     1,20 10     411 411   41,10 41,10    

III.A Mgr.Martina Hradilová 10 5 5 9 1   73 15 2       1,21 10     572 572   57,20 57,20    

IV.A Mgr. Martina Hradilová 13 11 2 10 3   107 17 5 1     1,23 13     872 872   67,08 67,08    

V.A Světlana Fridrichová 17 12 5 8 9   99 37 28 5     1,64 17     1184 1184   69,65 69,65    

VI.A Mgr. Vladislava Zombkovská 14 10 4 3 10 1 118 33 20 18 3   1,72 14     1038 1038   74,14 74,14    

VII.A Ing. Alena Rokosová 13 6 7 4 8 1 102 47 31 13 2   1,80 13     983 983   75,62 75,62    

VIII.A Ing. Jaroslava Schefflerová 17 11 6 5 12   158 67 29 35     1,80 17     942 942   55,41 55,41    

IX.A Sylva Bučková 18 6 12 6 10 2 153 56 37 25 3 14 1,88 18     1620 1620   90,00 90,00    

                                                 

  CELKEM/POČET 122 71 51 62 56 4 944 283 156 98 8 14 x 122 0 0 7916 7916 0 x x x  

  PROCENT v 58 42 51 46 3 63 19 10 7 1 1 x 100 0 0 v 100 0 x x x  

  PRŮMĚR 14 8 6 7 6 0 105 31 17 11 1 2 1,51 14 0 0 880 880 0 62,18 62,18 0  

                                                 

                         

 
 



 

 

Příloha č. 2 
 Hodnocení minimálního preventivního programu 
 

          Často slyšíme, že je naše společnost nemocná. Trápí ji závažné problémy, 
které se nazývají sociálně patologické jevy. Mezi ně patří např. alkoholismus, 
kouření, zneužívání drog, šikana, vandalismus, sprejerství, krádeže, záškoláctví aj. 
Nevyhýbají se ani dětem. Ne náhodou se říká, že děti jsou odrazem dospělých. Nebo 
zde také víceméně platí známé pořekadlo: "Jablko nepadá daleko od stromu". 

Naše škola rovněž není výjimkou, přestože v ní pracuje kvalitní učitelský sbor, 
výchovný poradce, metodik prevence, vedení školy - tým pracovníků, který se 
společnými silami snaží předcházet možným problémům, případně je podchytit již v 
zárodku. Stále platí, že ve škole je příjemné pracovní klima, pěkné prostředí a hezké 
vztahy mezi učiteli a žáky. Také vztahy mezi spolužáky se udržují na velmi dobré 
úrovni. 

Školní klub a zájmové kroužky se velkou měrou podílí na vyplňování volného času 
žáků. Nabízejí jim možnost navštěvovat nejrůznější zájmové kroužky od sportovních, 
přes rukodělné a hudební až po literární, které jsou nejvíce žádané. Po vyučování 
mohou žáci trávit svůj volný čas i v prostorách školní PC učebny. Zde se mohou 
připravovat na vyučování, vyhledávat informace či zhotovovat domácí úkoly. 

Se kterými problémy se nejvíce setkáváme? 
Velmi často se setkáváme s kouřením dětí. Děti začínají kouřit nejčastěji s nástupem 
puberty v 7. třídě. Výjimkou nejsou ani mladší děti. Respektují sice školní řád - zákaz 
kouření ve školní budově, v jejím okolí v různých zastrčených zákoutích však kouří. 
 

Záškoláctví je jev, který se rozvíjí v poslední době zvláště u dětí, jejichž rodiče omluví 
v podstatě cokoliv. Jde spíše o skryté záškoláctví, zvláště ve vyšších ročnících mezi 
staršími žáky. 

Vandalismus v pravém slova smyslu, jako záměrné ničení věcí a majetku, se v tomto 
školním roce neobjevilo. Existuje však dlouhodobý problém, který tkví v tom, že si 
žáci neváží pěkného prostředí a práce lidí. 

"Šikana" existuje v jistých náznacích v mnoha třídách. Jedná se však spíše o "běžné" 
dětské nadávání. Řešili jsme pouze jeden závažnější problém - pohovory s rodiči, 
důtkami. 

Prokázané krádeže se v letošním školním roce neobjevily. V jednom případě se 
vyskytlo podezření na zcizení menšího obnosu z aktovky žáka - 20,- Kč, ale zda 
peníze byly opravdu zcizeny, či je žák vytratil, se nevyšetřilo.  

Jako každým rokem doplňovaly naši preventivní práci jednorázové akce, které 
příjemně dětem zpestřovaly výuku a volný čas. 

Spolupracovali jsme i s rodiči i odborníky, kteří přinášeli zkušenosti z praxe a 
pomáhali nám s mapováním situace ve škole, případně s řešením problémů. 

 

V Karlovicích, 20.6.2011                                  Bučková Sylva, metodik prevence 

 
 



 

 

 
 

Příloha č. 3 
 Zpráva výchovného poradce, zpráva školního spec. pedagoga 
 
Ve školním roce 2010/2011 ukončilo povinnou školní docházku 17 žáků. 

Z toho 16 žáků 9. ročníku a  jedna žákyně 8.ročníku. Deset žáků bylo přijato na 

střední odbornou školu, sedm žáků na střední odborné učiliště. Čtyři žáci z pátého 

ročníku byli přijati na víceleté gymnázium. 

 Při výběru vhodného typu střední školy byly žákům poskytnuty veškeré 

informace a materiály. V listopadu se  žáci zúčastnili veletrhu středních škol Artifex 

v Krnově. Byly zde prezentovány střední školy okresu Bruntál. V rámci dne 

otevřených dveří byla na naší škole prezentace vybraných středních škol pro žáky a 

zákonné zástupce žáků 8. a 9. ročníku. Výchovní poradci středních škol zde podali 

veškeré informace týkající se studia na dané střední škole. 

Žáci 8. ročníku byli připravováni na další profesní rozvoj v předmětu volba 

povolání.  

V lednu měli žáci 5. a 9. ročníku možnost zkusit přijímací zkoušky nanečisto 

pomocí testů Kalibro. Po vyhodnocení těchto testů společností Kalibro byli naši žáci 

hodnoceni v  průměru zúčastněných škol v tomto testování.   

 

Pedagogicko- psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum 

 pro letošní školní rok doporučila integraci pro  19 žáků školy. Z toho 9 žáků bylo 

vyučováno dle individuálního vzdělávacího plánu. Ostatní žáci byli zohledňováni dle 

doporučení pedagogicko-psychologické poradny.  

Na škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, které poskytuje  žákům, 

rodičům i učitelům poradenské, informační, metodické a koordinační služby. Tyto 

služby jsou zajišťovány výchovným poradcem, speciálním pedagogem a školním 

metodikem prevence. Konzultační tým je tvořen třídními učiteli, metodikem pro ŠVP, 

učiteli vzdělávacích oblastí k volbě povolání a dalších učitelů výchov.  

 
 
V Karlovicích 25.9.2011        Mgr. Martina Brachtlová 

       výchovný poradce 

       školní speciální pedagog 



 

 

Příloha č. 4 
Hodnocení školní družiny  

Družina při Základní škole v Karlovicích zajišťuje výchovně vzdělávací činnost mimo 
vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. 
Hlavní cíl v řízené činnosti pro školní rok 2010/2011 byl zaměřen na utváření a 
postupného rozvíjení klíčových kompetencí : 

a) občanských a pracovních 
b)  k řešení problémů 
c)  komunikativních 
d)  sociálních a personálních. 
 

Časové rozvržení se ve ŠD řídí možnostmi využívat počítačovou učebnu, tělocvičnu, 
nově vybudovanou učebnu výtvarné výchovy, hudební výchovy a prostorem školní 
družiny. Upořádání činností je takové, aby podporovalo zdravý tělesný, duševní i 
sociální vývoj dětí. Činnost školní družiny doplňují také zájmové kroužky, které děti 
navštěvují a ve kterých rozvíjejí své nadání a schopnosti.  
 
Při vhodném počasí chodí žáci na procházky do přírody, sbírají a třídí přírodniny 
nebo využívají sportovní hřiště ke sportu a hrám. 
 
V denních činnostech jsou žáci vedeni k odpovědnému a svědomitému přístupu a 
k vytrvalosti u všech činností, které si zvolí a také k tomu, aby si vážili nejen své 
práce, ale i práce druhých, svých rodičů a učitelů. 
 
Děti si v družině hrají, vyrábějí, zpívají, hrají situační scénky a diskutují, pomáhají při 
výzdobě školy, při stěhování, učí se u toho organizaci práce, komunikují mezi sebou, 
seznamují se s přípravou jednoduchých jídel, se způsoby stolování, dbají na osobní i 
prostorovou hygienu. 
 
V předvánočním období pekli štrúdl a připravili slavnostní hostinu k narozeninám. 
Zhotovovali dárky a výrobky pro vánoční jarmark, pro důchodce, pro rodiče a na 
výzdobu školy. Prezentovali své výroky a práce na školní předvánoční výstavě 
„Vánoční punč“. Pod vánoční stromeček se podařilo do ŠD nakoupit drobné hračky a 
stolní společenské hry.  
 
Při hrách a zájmových činnostech jsou děti vedeny k odpovědnému a svědomitému 
přístupu u všech činností a jsou poučovány o bezpečném chování a zacházení 
s předměty. Snažím se o upevňování kamarádských vztahů a prohlubování 
sociálních dovedností.  
 
V průběhu několika týdnů, kdy jsme z provozních důvodů stěhovali družinu, pobývali 
žáci v náhradních prostorách učeben a byli nuceni své činnosti omezit na kreslení, 
předčítání a sledování naučných nebo pohádkových DVD. O to víc se u dětí 
prohloubily kompetence k organizaci práce a řešení problémů. 
 
 
Ve druhém pololetí se žáci školní družiny zapojovali do akcí školy. Podíleli se na 
výzdobě školy – chodba u ŠD, chodby v prvním i druhém patře, vchod do budovy, 
zhotovovali výrobky pro březnovou velikonoční vernisáž v Kosárně, malovali pro 
výtvarné soutěže : „Požárníci očima dětí“, „ Myslivost v našich lesích“, „Keltské 



 

 

slavnosti v Karlově“, ve kterých získávali umístění a zdárně tak reprezentovali naši 
školu. 
 
V únoru se podařilo získat sponzorský dar ve výši 2.000,- Kč na zakoupení 
šachovnic.  
 
V březnu jsme zorganizovali akci „Zdobení vajíček vrtačkou“, které se zúčastnili 
nejen žáci ŠD, ale i rodiče a některé učitelky. 
Při sledování filmu Bleděmodrý svět byli žáci uvedeni do projektu handicapované děti 
na škole. 
 
Sedm žákyň 1. a 2. ročníku se v dubnu zúčastnilo akce „Noc Zlatovlásek“, kdy 
přespaly v Bruntále a plnily stanovený program – pečení dortu, opékání špekáčků, 
navštívily muzeum řemesel, Velikonoční výstavu na zámku v Bruntále a plavecký 
bazén. 
 
Na procházkách po okolí se děti ŠD šly podívat na koně, pštrosy a ovce, aby se 
seznámily s jejich chovem, zajímaly se život nasazených žab a sledovaly jejich vývoj.  
 
 „Noc ve škole“, akce byla zorganizovaná koncem května a zúčastnilo se jí přes 
dvacet dětí. Nejprve jsme podnikli dlouhou vycházku s cílem najít studánku, poté žáci 
opékali špekáčky, soutěžili v tělocvičně, tančili a poslouchali pohádky před spaním. 
Ráno si společně připravili snídani. 
 
V hodinách družiny si žáci organizovali soutěže po vzoru pořadů Superstar a 
Talentmanie, na kterých  předváděli své dovednosti. Vyráběli drobnosti z papíru, u 
stolečků hráli stolní hry, šachy a  člověče nezlob se, sledovali filmové pohádky. Rádi 
zařazovali pohybové hry v tělocvičně a na fotbalovém a dětském hřišti, trávili čas u 
PC. Pořádali jsme čajová odpoledne s vyprávěním zážitků a malováním obrázků, 
vařili jsme pudink a zařazovali kvizová odpoledne.  
  
 
Karlovice 26.6.2011      Bc. Růžena Urbanová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

     Školní družina je výchovné zařízení, které má u nás dlouholetou tradici a plní 
významnou roli na prvním - a částečně také na druhém  stupni základní školy. 

Je součástí výchovně vzdělávacího systému a  zabezpečuje žákům náplň volného 
času v době před  nebo mezi školním vyučováním a odpoledne před odchodem 
domů nebo do jiných aktivit. Školní družina není pokračováním školního vyučování. 
Děti zde mají možnost výběru do jaké činnosti se zapojí. 

 Organizace školní družiny 
 
V letošním školním roce tvořila ŠD 2 oddělení, která byla sestavena s ohledem na 
proměnlivost odchodu žáků a jejich věk. Naplněna byla do počtu 25 žáků denně 
přítomných. 
Do ŠD byli žáci přihlášeni zpravidla k pravidelné docházce. 
 
Prostředí školní družiny 
 
ŠD využívá pro svou činnost vlastní hernu, školní tělocvičnu, výtvarnou učebnu, PC 
učebnu a přilehlé prostory školy /park, hřiště/. ŠD je součástí školy se samostatným 
vchodem. Herna svým vybavením a uspořádáním odpovídá potřebám dětí mladšího 
školního věku. Umožňuje příležitost k odpočinku, samostatné intelektuální aktivitě i k 
různým zájmovým činnostem. Do vybavení školní družiny patří stolní hry, stavebnice, 
sportovní náčiní, hračky, dětské časopisy,  televizor, audiovizuální technika. 
 
 
Činnosti školní družiny 
 
Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu. Tuto funkci plní klidové hry, četba či 
poslechové činnosti. Zařazují se dle potřeby kdykoliv během dne. Jejich organizace a 
náplň tvoří psychohygienické poslání a proto je jejich zařazení do denního režimu pro 
děti velmi důležité. 
 

Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil. Převažuje v nich aktivní odpočinek s 
náročnějšími pohybovými prvky, spontánní činností a hry. 
 

Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují seberealizaci, rozvoj 
pohybových dovedností a poznání. Jsou zařazena jako kolektivní nebo individuální 
činnost, organizovaná nebo spontánní aktivita. Jedná se o činnosti výtvarné, 
pracovní, rukodělné, hudební, literární, společenskovědní, vědomostní, sportovní, 
pohybové hry a soutěže apod.  
 
Příprava na vyučování - se zařazuje do denního režimu v souladu s křivkou 
výkonnosti 
žáka, tedy po odpočinkových činnostech.  Může mít formu vypracování domácích 
úkolů pouze se souhlasem rodičů/ či zábavného procvičování učiva formou 
didaktických her, ověřováním školních poznatků při vycházkách, prací s knihou, 
časopisy a jiné činnosti. 
 
V Karlovicích, 20.6.2011                                        Bučková Sylva 

 



 

 

Příloha č. 5  
Hodnocení školního klubu 

     Smyslem školního klubu je zajišťovat využití volného času žáků ZŠ, a to 
především formou zájmového vzdělávání. Tím školní klub nabývá jedinečného 
postavení v rámci školy a významně přispívá k dalšímu rozvoji intelektuálních, 
morálně-volních a pohybových dovedností a schopností žáků. 

Prostřednictvím školního klubu škola realizuje individuální péči o žáky formou 
konzultací v jednotlivých vzdělávacích předmětech, které žákovi umožňují prohloubit 
a rozšířit znalosti v daném předmětu nad obvyklou úroveň, ujasnit a pochopit obtížné 
pasáže učiva, popř. usnadnit zvládnutí zameškaného učiva. 

Vedle individuální péče o žáky zahrnuje školní klub pravidelnou činnost v zájmových 
kroužcích zaměřených na sport a kulturu. 

Školní klub navíc zabezpečuje mimoškolní činnost tematickou a rekreační /v souladu 
s preventivním programem/ - formou výchovně vzdělávacích akcí a pobytů v době 
školního volna. 

 Konzultace a vedení zájmových kroužků zajišťují zkušení pedagogové školy i 
odborníci z praxe. 

Vzdělávání: 
• opakování učiva ve všech výukových předmětech, 
• rozšiřování učiva zábavnou formou ve všech výukových předmětech, 
• práce na PC 

Kultura: 
• návštěvy divadelních představení a koncertů, 
• návštěvy stálých expozic a výstav, 
• účast na mimořádných kulturních a společenských akcích 

  Sport: 
• sportovní kroužky 
• sportovní turnaje a soutěže 

 

Tematická rekreační činnost: 
• výchovně poznávací pobyty v ČR i v zahraničí, 
• výlety a vycházky po okolí 
• spolupráce s organizacemi - např. ACTAEA /Strom pro zítřek/ 

 

     Uvedený přehled aktivit školního klubu je pouze ilustrativní. Každý školní rok 
obměňuje školní klub svoji činnost podle zájmu žáků a podle možností, které nabízí 
kulturně společenský život v obci. 

V Karlovicích, 20.6.2011                                                Bučková Sylva 

 



 

 

Příloha č. 6 
Zpráva o činnosti mateřské školy 

 
Ve školním roce 2010/2011 byla rozšířena kapacita MŠ a nově zřízeno ½ oddělení 
pro mladší děti. 

Počet zapsaných dětí k 1.9. 2010 : 40  

Počet tříd : 2    -      1.třída „Sluníčková“ – 12 dětí –2,5 – 3 roky 

                                2.třída „Duhová“      -  28 dětí – 3 – 6 let 

 

Do 1.třídy ZŠ Karlovice odešlo:11 dětí 

Do jiné ZŠ : 1 dítě 

 

Personální obsazení : 1.třída – Miluše Mohylová (pro úraz ji od září do prosince 
zastupovala p.uč.ze ZŠ Kateřina Mikulášková) 

                                   2.třída – Miroslava Jelínková 

                                                 Ludmila Smékalová 

                                    školnice – Růžena Zdráhalová 

                                   kuchařka – Marta Šebestová 

 

Učitelky pracovaly podle školního programu“Hrajeme si od podzimu do léta“, který je 
zaměřený na všestranný harmonický rozvoj osobnosti dítěte s profilací výtvarných a 
hudebně pohybových činností a umožňuje dětem poznávat a prožívat změny 
v přírodě v souvislosti se střídáním ročních období.Ve výchovné práci jsme využívaly 
všechny svátky v průběhu šk. roku a dle možností tak seznamovaly děti s lidovými 
tradicemi. 

Mladším dětem byl nabízen adaptační program, aby si rychleji zvykaly na nové 
prostředí MŠ. 

Hlavním cílem práce se staršími dětmi byla příprava na vstup do 1.třídy – 
samostatnost, zájem o učení, schopnost se soustředit, souvisle se vyjadřovat a 
přemýšlet. 

 

 

Akce pro děti : 

Září – „Putování za skřítkem Podzimníčkem“ – vycházka s plněním úkolů 

Říjen – „O pejskovi a kočičce“ – divadelní představení „pohádkové“ babičky 

Listopad  - „Tykadlový den“ – zábavné dopoledne v maskách „broučků“ 

Prosinec -  „Mikulášská nadílka“ – „čertí školka“ – tanec při hudbě, soutěže 

„Vánoční zvyky a tradice“, “Vánoční pohádka“ – vyprávění „pohádkové“ 
babičky p. Šenkyříkové  



 

 

Únor  - „Knoflíkový karneval“ – zábavné hry a soutěže v kostýmech zdobených  

              knoflíky 

 

Březen -  „Vynášení Morany“ – vítání jara, průvod vesnicí 

Duben – „Den Země„ – úklid okolí MŠ 

Květen – výlet na hrad Sovinec a do Jiříkova 

Červen – „Den dětí“  - soutěže na školní zahradě 

               „Kanysterapie“ – p. Andrea Valla nám ukázala, jak pejskové dovedou   

                                     pomáhat 

              „Rozloučení s předškoláky“ – „pasování“, táborák, zpěv s kytarou 

 

 

Akce pro rodiče : 

„Vánoční tvoření“ 

„Velikonoční tvoření“ 

besídka ke Dni matek 

 

Další spolupráce s rodiči : - individuální rozhory o dětech, třídní schůzky 

informace na nástěnkách, na webových stránkách 

nabídka fotografování dětí, knih pro děti 

provádění menších oprav, pomoc při akcích školy 

předávání drobných sponzorských darů 

 

Spolupráce se zřizovatelem,organizacemi 

„Vítání občánků“                               

„Den obce“ – taneční vystoupení  

„Africká show“ – pozvání Slezské diakonie, Archa Široká Niva – vyprávění o Africe, 
ukázka bubnování.. 

exkurze : návštěva knihovny                                                   

                návštěva firmy p. Radka Blahuše  - dřevovýroba     

 

 

V Karlovicích 27.9.2011    Miroslava Jelínková 

 



 

 

Příloha č. 7 
 

 


