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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 183 

 

Ředitel školy: 

 

 

Zástupce ředitele školy:  

 

 

Mgr. Rostislav Němec  

 

 

Mgr. Martina Brachtlová 

 

 

Školská rada: 

 

Mgr. Kateřina Kočí  

Vladimíra Kujová  

Markéta Peterková 

Tomáš Zahrádka 

Mgr. Martina Hradilová 

Mgr. Martina Brachtlová 

 

Součásti školy 
 

 

Karlovice 143 1. Základní škola 

 2. Školní družina 

 3. Školní klub 

 4. Školní jídelna při ZŠ 

  

Karlovice 92 5. Mateřská škola 

 6. Školní jídelna při MŠ 
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Základní škola: 

 

Školní rok Počet tříd Počet žáků Ø žáků na třídu 

2016/17 8 139 17,4 

2017/18 7 122 17,4 

 

 

Školní družina: 

 

Školní rok Počet tříd Počet žáků Ø žáků na třídu 

2016/17 3 74 24,6 

2017/18 3 65 21,6 

 

 

Školní klub:  

 

Školní rok Počet tříd Počet žáků Ø žáků na třídu 

2016/17 2 31 15,5 

2017/18 2 36 18 

 

 

Mateřská škola: 

 

Školní rok Počet tříd Počet žáků Ø žáků na třídu 

2016/17 2 29 14,5 

2017/18 2 30 15 

 

Datum zařazení do sítě škol: 30.1.1996 

 

Poslední změna zařazení do školského rejstříku : 

- zápis oboru vzdělávání 79-01-B/01  1. 9. 2012 

- výmaz oboru vzdělávání 79-01-C/001 1. 9. 2012  

- navýšení kapacity školní družiny  1. 9. 2016 

- zápis kapacity školního klubu  1. 9. 2016    
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Celková kapacita školy a jejich součástí: 

 

Identifikátor zařízení: 600 131 874 

 

     kapacita  IZO 

 

1. Základní škola   200 žáků  102 008 507 

2. Školní družina   75 žáků  119 500 132 

3. Školní klub    50 žáků  174 101 121 

4. Školní jídelna    250 jídel  102 868 174 

5. Mateřská škola   45 dětí   107 620 316 

 

 

 

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje: 

 

79-01-C/01 Základní škola; délka vzdělávání 9 r.; kapacita oboru 200 

79-01-B/01; Základní škola speciální; délka vzdělávání 10 r.; kapacita oboru 5 

 

 

Přehled vzdělávacích programů: 

 

ZŠ 1. - 9. roč.  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Okno  budoucnosti“, 

platnost od 1. 9. 2013 

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.  

V termínu 23. 4. 2014 proběhly volby zástupců nezletilých žáků ve školské radě. Byli zvoleni 

T. Zahrádka a G. Butorová. 

V termínu 21. 11. 2017 proběhly doplňovací volby zástupců nezletilých žáků ve školské radě, 

kde paní Gabriela Butorová se vzdala své volené pozice. Novým voleným zástupce se stala 

paní Markéta Peterková. 

 

Ve školním roce 2017/18 pracovala Školská rada v tomto složení: 

  

1. jmenovaní zástupci zřizovatele:   Mgr. Kateřina Kočí  

       Vladimíra Kujová  

 

2. volení zákonní zástupci nezletilých žáků:  Gabriela Butorová/Markéta Peterková 

Tomáš Zahrádka 

 

3. volení pedagogičtí pracovníci:   Mgr. Martina Hradilová  

       Mgr. Martina Brachtlová 
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Záměry a orientace školy: 
- průběžně zkvalitňovat ŠVP na základě vývoje nových trendů ve společnosti 

- hledat nové formy výuky a rozvíjet stávající (např. projektové vyučování, činnostní 

učení) 

- rozvíjet spolupráci s rodiči při školních i mimoškolních akcích 

- výrazně podporovat mimoškolní činnost (akce pro širokou veřejnost, aktivity pro žáky 

se zaměřením na sport a kulturu) 

- průběžně 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 a výzev ze soukromých, 

státních a evropských zdrojů 

- plně využívat učebnu informatiky a učebnu jazyků, zvyšovat informační gramotnost 

učitelů i žáků, nacházet nové, volně dostupné zdroje.  

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

patologických jevů 

- DVPP zaměřit na problematiku inkluze a další nové trendy.  

 

Údaje o pracovnících školy 

 2016/17 2017/18 

Pedagogů celkem: 18 18 

z toho učitelů ZŠ 13 13 

z toho učitelek MŠ   3 3 

z toho  vychovatelů 2 2 

z toho  asistent pedagoga 2 2 

Nepedagogů celkem: 8 8 

z toho ostatní (správní a THP) 3 3 

z toho pracovníci ŠJ ZŠ 3 3 

z toho  pracovníci ŠJ  MŠ 1 1 

z toho   ostatní  MŠ   1 1 

Zaměstnanců celkem: 26 26 
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Pozn. Součet jednotlivých hodnot může být vyšší než celkové číslo, někteří zaměstnanci mají 

dvě smlouvy na zkrácené úvazky. Jedná se o stav v září 2017, v průběhu školní roku došlo 

k několika změnám z důvodu mateřské dovolené. 

 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících 

pracovníků školy 

Ve školním roce 2017/18 jsme přednostně řešili problematiku podpořenou MŠMT ve formě 

šablon. Jeden zaměstnanec dokončil dálkovým studiem na vysoké škole a získal kvalifikaci 

učitele na I. stupni ZŠ. V průběhu školního roku jsme museli vyřešit  dlouhodobou absenci, 

která souvisela s budoucími rodičovskými povinnostmi zaměstnanců. Zaznamenali jsme, že 

v současné ekonomické situaci, kdy je na trhu práce nedostatek zaměstnanců, je velmi obtížné 

získat kvalifikovaného učitele. Naopak zájem o práci ve školní družině byl nad našim 

očekávání a mohli jsme si vybírat z několika zájemců. Oblast dostatečné kvalifikace a 

odbornosti učitelů je vnímána ze strany vedení školy velmi citlivě. Všichni pedagogičtí 

zaměstnanci jsou kvalifikovaní, jeden si dalším studiem na vysoké škole rozšiřuje svoji 

aprobaci. Zaměstnanci prošli řadou školení dle svého výběru a doporučení vedení školy tak, 

aby zvýšili konkurenceschopnost naší školy na regionálním trhu.  

 

 

Typ studia -  Název akce                                Počet zúčastněných PP 

 

Neučí se a ještě zlobí 1 

Modernizace infrastruktury základních a středních škol 1 

GDPR srozumitelně a prakticky 1 

Efektivní komunikace 1 

Logopedická prevence v předškolním vzdělávání 1 

Výtvarný projev jako možnost poznávání dítěte v pedagogické praxi 1 

Rozvoj čtenářské pregramotnosti u dětí předškolního věku 1 

Zástupce – pravá ruka ředitele 2 

Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení v mateřské škole 1 

Vedení třídnické hodiny 1 
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Zvládání žáků s výchovnými problémy  1 

Setkání učitelů fyziky 1 

Základy první pomoci 14 

 

 

Údaje o přijímacím řízení, zařazování dětí, umístění dětí na středních 

školách 
 

Zápis k povinné školní docházce  

 

5. dubna 2018 se konal zápis do I. třídy. Zúčastnilo se jej 9 dětí, přijato bylo 9 žáků. O odklad 

školní docházky požádali dva zákonní zástupci. Zápis byl slavnostní událostí pro děti i rodiče. 

Pěkná výzdoba, hudba a drobné dárky vytvořily hezkou atmosféru. Na přípravě a průběhu 

zápisu se podílely nejen paní učitelky ZŠ a MŠ, ale i žáci deváté a osmé třídy. Budoucí žáci se 

pohybovali v příjemném nestresovém prostředí. 

 

Rozhodnutí ředitele školy Počet Počet 

odvolání 

a) o odkladu povinné školní docházky 2 0 

b) o dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 

c) o přijetí k základnímu vzdělávání  9 0 

d) o přestupu žáka 9 0 

e) o povolení pokračování v základním vzdělávání 0 0 

f) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  9 0 

g) o povolení individuálního vzdělávání 2 0 

 

Na základě § 165., odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání. 
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Přijímací řízení: 

 

Přijímací řízení: 

 Povinnou školní docházku ukončilo ve školním roce 2017/2018 13 žáků v deváté třídě a 2 

žáci ve třídě osmé.  Všichni žáci konající přijímací zkoušky uspěli.  

Škola Obor Počet  

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál Informační technologie 2 

 Obchodní akademie 1 

Střední odborná škola Bruntál Opravář zemědělských strojů 1 

 Zedník 2 

Střední odborná škola Svatého Jana Boska Kroměříž Lesní mechanizátor 1 

Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu Krnov Cestovní ruch 1 

Střední pedagogická a Střední zdravotnická škola Krnov Pedagogické lyceum 1 

 Předškolní a mimoškolní pedagogika 1 

Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka Kuchař – číšník 1 

Gymnázium a Střední odborná škola Rýmařov  Opravář zemědělských strojů 2 

Střední škola průmyslová Krnov Uměleckořemeslné zpracování textilu 2 

 

 

Na SŠ s maturitou bylo přijato 8 žáků, tj 53%.   

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: 

 

Ve školním roce 2017/18 jsme provedli testování žáků od společnosti Kalibro. Testování 

probíhalo jako každý rok v  5. a 9. ročníku.  Výjimečně jsme zařadili i testování pro 8. ročník.  

Výsledek vnímáme ve srovnání s předchozími lety jako očekávaný a stabilní. 5. ročník je ve 

všech sledovaných oborech mírně nadprůměrný, osmý ročník je mírně nadprůměrný 

v jazycích a mírně podprůměrný v matematice. Devátý ročník byl mírně podprůměrný ve 

všech sledovaných oborech.   

  5. ročník ČR 8. ročník ČR 9. ročník ČR 

Český jazyk 67,6 66,5 64,5 61,4 52,7 56,8 

Anglický jazyk 72,1 68,4 73,9 69,6 57 62,9 

Matematika 39,3 37,5 29,9 34,1 35,1 40,4 

 

Z výsledků testování vyplývá, že jsme průměrná základní škola, což vzhledem k zapojení 

gymnázií vnímáme jako pozitivní věc. Je vysoce pravděpodobné, že při započítání výsledků 

pouze základních škol, bychom dopadli mírně nadprůměrně. 
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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.  

 

Přehled školních akcí v roce 2017/2018 

 

Září 

 Výuka golfu v GCMA Město Albrechtice  

 Běh pro Afriku 

 Výstava k povodním 1997 

 

Říjen 

 Týden mlsných deváťáků 

 Den pro les 

 Okresní kolo v přespolním 

 Kostely a synagogy v Krnově  

 Okresní florbalová liga 

 Exkurze do Odetky 

 

 

Listopad 

 Uspávání broučků 

 Exkurze do studia České televize v Ostravě 

 

Prosinec 

 Přednášky o Jeseníkách 

 Mikuláš ve škole 

 Vánoční vernisáž 

 Vánoční hopsání 

 Vánoční tvoření 

 Plavecký výcvik 

 Soutěž "Řemeslo má zlaté dno"  

 Běh o vánočního kapra 

 Bruntálský betlém 

 

Leden 

 Přednáška o první pomoci 

 Přednáška o Kanadě 

 Lyžařská školička 

 

Únor 

 Maškarní bál 

 Lyžařský kurz 

 Lyžařské a snowboardové závody 

https://zskarlovice.webnode.cz/news/prednaska-o-prvni-pomoci/
https://zskarlovice.webnode.cz/news/prednaska-o-prvni-pomoci/
http://zskarlovice.webnode.cz/news/navsteva-divadla-v-opave/
http://zskarlovice.webnode.cz/news/pythagoiada-skolni-kolo/
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 Zeměpisná olympiáda 

 Olympiáda v anglickém jazyce 

 

Březen 

 Zimní olympiáda v alpských disciplinách 

 Okresní florbalová liga 

 

Duben 

 Zápis do I. třídy 

 Anglické divadlo 

 Florbalový turnaj „O velikonoční vajíčko“ 

 Ekologickém centru Sluňákov 

 Středisko volného času DUHA Jeseník 

 

Květen 

 Zápis do MŠ 

 Oslava svátku maminek 

 Ekosoutěž 2018 

 Den v lese 

 Okresní přebor škol v orientačním běhu 

 Česko-polské spolupráce „Spojuje nás sport“  

 „Namaluj okresní město Bruntál, jak ho znáš“ 

 Poznávací zájezd do Polska 

  Atletický čtyřboj 

 

Červen 

 Den dětí 

 Hamříkova stáj 

 Okresní florbalová liga 

 Okresní kolo Pythagoriády 

 Krajský přebor MSK v orientačním běhu Opava 

 Plavecký kurz 

 Školní akademie 

 

 

Účast a výsledky žáků v naukových soutěžích 

 

Biologická olympiáda, okresní kolo, kategorie C, jeden žák, 5. místo 

Zeměpisná olympiáda, okresní kolo, kategorie C, jeden žák, 5. místo 

Zeměpisná olympiáda, okresní kolo, kategorie D, jeden žák, 11. místo 

Okresní kolo olympiády v jazyce českém, kategorie I., dva žáci, 17. a 28. místo 

Okresní kolo soutěže v cizích jazycích – AJ, kategorie I.A, jeden žák, 11. místo 

 

http://zskarlovice.webnode.cz/news/olympiada-v-anglickem-jazyce/
http://zskarlovice.webnode.cz/news/okresni-florbalova-liga-mesto-albrechtice/
http://zskarlovice.webnode.cz/news/florbalovy-turna/
http://zskarlovice.webnode.cz/news/den-v-lese1/
http://zskarlovice.webnode.cz/news/den-deti-v-indianskem-stylu/
http://zskarlovice.webnode.cz/news/noc-s-knihou1/
http://zskarlovice.webnode.cz/news/okresni-florbalova-liga-finale/
http://zskarlovice.webnode.cz/news/patrame-s-knihou/
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2017/18  nebyla provedena kontrola ze strany ČŠI  

 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

V rámci celoživotního učení se škola snaží prezentovat jako donátor vhodných prostorů a 

případně učitelů. V systému celoživotního vzdělávání se snažíme spolupracovat se všemi 

aktivními subjekty. Na škole pravidelně probíhaly keramické dílny pro dospělé, které jsou 

velmi oblíbené. Ve školním roce 2017/2018 neproběhly ve škole žádné vzdělávací kurzy. 

 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 
 

Na škole působí Českomoravský odborový svaz pracovníků školství s minimálním počtem 

členů. Mezi další partnery zajisté patří Obec Karlovice, Komunitní škola Karlovice, 

Kominíček Karlovice, Sokol Karlovice, Klub přátel Základní školy a Mateřské školy 

Karlovice, Air Force Karlovice, Základní škola a Mateřská škola Široká Niva, Základní škola, 

Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna Vrbno pod Pradědem a SDH Karlovice 

 V rámci možností školy se snažíme spolupracovat s maximálním počtem organizací 

působících na území Karlovic a blízkém okolí.  

S naším zřizovatelem, obcí Karlovice, si vycházíme maximálně vstříc v efektivním využívání 

omezených lidských a prostorových zdrojů. 

Se Sokolem Karlovice 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. 

Spolupráce se spolkem Kominíček Karlovice, se uskutečňuje především v rámci pořádání 

společenských akcí (Mikulášský jarmark a Maškarní bál). 

I v tomto 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 zapojili i karlovičtí dobrovolní hasiči (běh o vánočního 

kapra, maškarní bál).  

Důležitá je spolupráce s Actaea - společností pro přírodu a krajinu. 

http://sdhkarlovice.wstranky.cz/
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Významnými akcemi byly „Uspávání broučků“, dětský den a školní akademie.  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. 

 

Základní údaje o hospodaření školy 2017 
 

Výnosy 

  Celkové výnosy, z toho: 13 810 037,57 

Příjmy z vedlejší činnosti (pronájem tělocvičny a ubytovny, 

příjmy ze stravného CS) 277 425,00 

Dotace ze státního rozpočtu 10 174 200,00 

Dotace od zřizovatele (Obec Karlovice) 1 987 000,00 

Čerpání fondů 38 978,00 

Příjmy z transferů 524 686,87 

Ostatní příjmy ( školné, příjmy ze stravného) 807 650,00 

Kladný bankovní úrok 97,70 

  Náklady 

  Náklady celkem, z toho: 13 610 864,29 

Náklady z vedlejší činnosti (energie, spotřební materiál, 

výdej potravin CS) 236 905,50 

Nákup drobného dlouhodobého majetku 168 299,00 

Investiční výdaje 0,00 

Výdaje na prostředky na platy ze SR 7 263 372,00 

OON zaměstnanců ze SR 76 000,00 

Ostatní náklady ze SR (pojistné + FKSP+ONIV) 2 827 128,00 

Podpora výuky plavání v základní škole – náklady na 

dopravu ze SR 7 700,00 

Výdaje na učební pomůcky 194 741,75 

Výdaje na opravy a udržování 312 710,74 

Náklady na el. Energii 238 042,50 

Náklady na palivo 160 427,40 

Odpisy 332 301,05 

Výdej potravin 598 781,19 

Výdaje k transferům 508 652,47 

Ostatní provozní náklady  (revize, školení, vodné, stočné, 

plavání, dopravné,nákup učebnic apod.) 685 802,69 
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  Hospodářský výsledek 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 158 653,78 

Hospodářský výsledek z vedlejší činnosti 40 519,50 

Hospodářský výsledek z prostředků ze SR 0,00 

Celkový hospodářský výsledek 199 173,28 

  Zpracovala: Eva Pijáková 

 

 Pozn: CS - cizí strávník, SR - státní rozpočet, OON= ostatní osobní náklady např. odměny 

z dohod o provedení práce, FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb, ONIV – ostatní 

neinvestiční výdaje ze SR, např. výdaje na nákup učebních pomůcek, školení 

zaměstnanců, vyplácení náhrady mezd za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti, 

zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu 

nebo nemoci z povolání 

 

 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 
 

Název projektu Částka Schválen 

Let´s meet us in Europe 12 673 € Ano 

Šablony ve škole v Karlovicích 765 820 Kč Ano 

Spojuje nás sport  19 954,12 € Ano 

Moderní škola 4 729 346 Kč Ano 

Otevřená škola Karlovice 5 243 075 Kč Ne 

Šablony II ve škole v Karlovicích 1 353 352 Kč V procesu 

 

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 udržet okruh působností aktivit školy. Nadále se snažíme rozšířit 

možnosti prezentace školy v médiích.  

Základní škola a Mateřská Karlovice poskytuje základní vzdělávání s cílem utvářet 

samostatné myšlení žáků, podněcovat jejich vůli a schopnosti. Snahou je zapojit žáky do 
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mimoškolní činnosti, vést je k vhodnému využití volného času. Vychovávat žáky k vzájemné 

toleranci, pomoci, zdravému životnímu stylu. Snažíme se zavádět moderních metod výuky a  

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 ve školním roce 2017/18 naše škola poskytovala 

nadprůměrné množství aktivit a exkurzí, které se projevily v oblasti vzdělávání a klimatu 

školy. 

 

Pracovníci byli seznámeni s výroční zprávou školy dne 25. 9. 2018 

 

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 
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Seznam příloh: 

Statistika prospěchu žáků ve školním roce 2017/18 

Zpráva výchovného poradce,  

Zpráva o činnosti mateřské školy 
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Statistika prospěchu žáků ve školním roce 2017/18 
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Příloha č. 2 

 

Zpráva o činnosti výchovného poradce   
 

Ve školním roce 2017/2018 ukončilo devítiletou školní docházku 15 žáků. Z toho 13 žáků 

z ročníku devátého a 2 žáci z ročníku osmého.  Na obor s maturitní zkouškou bylo přijato 8 

žáků, na učební obor 7 žáků.   Při výběru vhodného typu střední školy byly žákům poskytnuty 

veškeré informace a materiály. Jako každý rok jsme se zúčastnili veletrhu středních škol 

Artifex v Bruntále. Byly zde prezentovány střední školy nejen z okresu Bruntál, ale také z 

Polska. Žáci měli možnost při výběru budoucího povolání konzultace s výchovnou poradkyní. 

Této možnosti hojně využívali nejen oni, ale i jejich zákonní zástupci.  

V únoru měli žáci 5., 8. a 9. ročníku možnost zkusit přijímací zkoušky nanečisto pomocí testů 

Kalibro. Po vyhodnocení těchto testů společností Kalibro byli naši žáci hodnoceni v průměru 

zúčastněných základních škol v tomto testování.   

Byly řešeny případy výchovných problémů. Šlo o nevhodné chování mezi spolužáky, 

případně k vyučujícím. Všechny tyto případy byly ihned řešeny a konzultovány se zákonnými 

zástupci.  U jedné žákyně bylo řešeno záškoláctví. Výchovná poradkyně úzce spolupracovala 

s pracovnicemi  OSPOD Bruntál. S touto žákyní a její matkou byla vedena případová 

konference.  

Pedagogicko - psychologická poradna doporučila integraci 23 žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Speciálně pedagogické centrum doporučilo integraci 4 žákům, kteří 

byli vyučováni dle individuálního vzdělávacího plánu. Ostatní žáci byli zohledňováni dle 

doporučení pedagogicko-psychologické poradny.  

 

 

Zpracovala: Mgr. Martina Brachtlová, výchovný poradce 
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Příloha č. 3 

Zpráva o činnosti mateřské školy 

 

Ve školním roce 2017/2018 bylo v MŠ zapsáno k 30. 9. 2017 30 dětí. 

Počet tříd: 2   I.třída:  8 dětí  2 – 3 roky 

                      II.třída: 22 dětí 3,5 – 6 let 

 

Do 1.třídy ZŠ Karlovice odešlo  6 dětí. 

 

 

Učitelky pracovaly podle školního vzdělávacího programu "Cesta za poznáním", jehož 

hlavním cílem je všestranný harmonický rozvoj dítěte tak, aby se umělo orientovat v okolním 

světě a bylo připraveno na vstup do 1. třídy. 

 

Akce pro děti: 

září: Canisterapie – ukázky práce se psem 

prosinec: Mikulášská nadílka -  návštěva Mikuláše a jeho družiny, přednášení básniček   

     Vánoční tvoření a setkání rodičů s dětmi v MŠ 

                Překvapení pod stromečkem - rozdávání dárků u vánočního stromečku 

leden: Lyžařská školička ve Vrbně pod Pradědem 

únor: Přírodovědná exkurze do Dolních Vítkovic 

březen: Maňáskové divadlo Šternberk v MŠ 

             Návštěva hasičské zbrojnice ve Vrbně pod Pradědem  

duben: Návštěva penzionu „Schaumannův dvůr“ – projížďka na koni, prohlídka velikonoční         

             výstavky     

 Divadelní představení (Lucie Víchová) – Jak Karlík zachránil babičku                                                     

            Den Země - úklid okolí MŠ, hry se zaměřením na enviromentální výchovu  

červen: Jízda na koni – zábavné dopoledne ke Dni dětí 

             Výlet do Dolní Moravice – Hamříkova stáj – komentovaná prohlídka areálu 

             Táborák na rozloučenou – rozloučení s předškoláky i ostatními dětmi před    

  prázdninami 

 

 

Akce ve spolupráci se ZŠ: 

Uspávání broučků – lampionový průvod vesnicí 

Vánoční punč - výstava prací dětí 

Běh o vánočního kapra 

Maškarní bál – zábavné odpoledne s klauny v tělocvičně ZŠ 

Projekt “Spojuje nás sport“ – výlet do polských Zlotniků 

Den dětí - oslava dne dětí, soutěže na hřišti 

Akademie - slavnostní odpoledne s přijímáním nových prvňáčků a vyřazováním žáků 9. třídy 

návštěvy předškolních dětí v 1. třídě 

návštěvy prvňáčků v MŠ 

využívání tělocvičny ZŠ 

využívání keramické dílny ZŠ 

účast učitelek při zápisu do 1. třídy, výměna informací o dětech 
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Akce pro rodiče a spolupráce s rodiči: 

Vánoční posezení a tvoření - vystoupení dětí pro rodiče, společné tvoření dětí s rodiči 

Návštěva penzionu „Schaumannův dvůr“ – jízda na koni, návštěva restaurace – pozvání od pí. 

Schaumannové 

 

Akce ve spolupráci s MAS Hrubý Jeseník: 

 „Klokanice Majda“ zapůjčení her do MŠ 

  

Spolupráce se zřizovatelem: 

vystoupení dětí na slavnosti Den obce – taneční vystoupení 

                

V rámci zlepšení materiálních a hygienických podmínek školy byly nakoupeny tyto 

spotřebiče: multifunkční robot, automatická pračka, vysavač a nádobí pro děti. Byly 

zakoupeny další hračky vhodné pro dvouleté děti a didaktické pomůcky pro děti starší. 

 

 

Zpracovala: M. Mohylová 

 

 

V Karlovicích 21.9.2018                                      Miluše Mohylová 

                       

 


