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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 

2017/18 7 122 17,4 

2018/19 7 119 17 

 

 

Školní družina: 

 

Školní rok Počet tříd Počet žáků Ø žáků na třídu 

2017/18 3 65 21,6 

2018/19 3 55 18,3 

 

 

Školní klub:  

 

Školní rok Počet tříd Počet žáků Ø žáků na třídu 

2017/18 2 36 18 

2018/19 1 21 21 

 

 

Mateřská škola: 

 

Školní rok Počet tříd Počet žáků Ø žáků na třídu 

2017/18 2 30 15 

2018/19 2 33 16,5 

 

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 pro předškolní vzdělávání -  „Cesta za poznáním“ 
 

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 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:  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 

 2017/18 2018/19 

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 3 

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 2018, v průběhu školní roku došlo 

k několika změnám z různých důvodu např. mateřská dovolená. 

 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících 

pracovníků školy 

Ve školním roce 2018/19 jsme přednostně řešili problematiku podpořenou MŠMT ve formě 

šablon. V průběhu školního roku jsme museli řešit  dlouhodobé absence, které souvisely 

s 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 školního asistenta byl nad naším očekáváním 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 

 

Rizikové chování dětí a mládeže 1 

Práce s dětmi s odlišnými projevy chování 1 

Jazykové hry v hodinách češtiny 1 

Využití populárních písní v hodinách anglického jazyka 1 

Vizualizace při budování pojmů a řešení úloh 1 

Změna financování regionálního školství 1 

Čeština není dřina - písemný projev nejen pro úředníky 1 

Robotika od základu 1 

Strategické řízení a plánování ve školách 1 

Setkání učitelů fyziky 1 

Deskové hry 2 
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Údaje o přijímacím řízení, zařazování dětí, umístění dětí na středních 

školách 
 

Zápis k povinné školní docházce  

 

11. dubna 2019 se konal zápis do I. třídy. Zúčastnilo se jej 12 dětí, přijato bylo 12 žáků. 

O odklad školní docházky požádal jeden zákonný zástupce. 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 1 0 

b) o dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 

c) o přijetí k základnímu vzdělávání  12 0 

d) o přestupu žáka 20 0 

e) o povolení pokračování v základním vzdělávání 0 0 

f) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  19 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 2018/2019 13 žáků v deváté třídě. 

Všichni žáci byli přijati v prvním kole přijímacího řízení.  

 

Škola        Obor    Počet   

Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál   Gymnázium   1 

Gymnázium Krnov      Gymnázium   2 

Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí    Gymnázium   1 

Tauferova střední škola veterinární Kroměříž  Veterinářství   1 

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál Informační technologie 1 

Obchodní akademie  1 

Střední škola průmyslová Krnov    Obráběč kovů   2 

Mechanik seřizovač  1 

        Zpracování textilu  1 

Střední škola technická Opava    Nástrojař   1 

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník  Řezník – uzenář  1 

  

 

Na SŠ s maturitou bylo přijato 10 žáků, tj. 77%.   

 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: 

 

Ve školním roce 2018/19 jsme provedli testování žáků od společnosti Kalibro. Testování 

probíhalo jako každý rok v  5. a 9. ročníku.  Výsledek vnímáme ve srovnání s předchozími 

lety jako očekávaný a stabilní. Oproti předchozím rokům 5. ročník dopadl jako mírně 

podprůměrný. 9. ročník byl mírně nadprůměrný. Výsledek je pro nás o to příznivější, že 

součástí testování jsou i třídy víceletých gymnázií. V předchozích ročnících byl většinou 

souhrnný výsledek mezi ročníky opačný. 

 

  5. ročník ČR 9. ročník ČR 

Český jazyk 59,6 62,9 71,5 68,6 

Anglický jazyk 54,3 55,1 55 48,7 

Matematika 49,3 54 68,8 67,5 
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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 2018/2019 

 

Září 

 Exkurze do firmy Kofola Krnov 

 Ochutnej zahradu 

 

Říjen 

 Týden mlsných deváťáků 

 Přátelský fotbalový zápas 

 Okresní kolo v přespolním 

 Návštěva horské služby 

 Logická olympiáda 

 Dýňový den 

 

 

Listopad 

 Uspávání broučků 

 Den s němčinou 

 Zdravá pětka 

 Den s Armádou ČR 

 

 

Prosinec 

 Mikuláš ve škole 

 Vánoční vernisáž 

 Vánoční hopsání 

 Vánoční tvoření 

 Běh o vánočního kapra 

 Bruntálský betlém 

 Řemeslo má zlaté dno 

 Recyklohraní 

 Návštěva v dětském domově 

 

Leden 

 Divadelní představení 

 Lyžařský výcvik 

 Exkurze do hasičské zbrojnice 

 

Únor 

 Maškarní bál 

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/
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 Den s Armádou v Karlově Studánce 

 Den vědy v Bruntále 

 Recyklohraní 

 Anglické divadlo 

 

Březen 

 Lyžařská školička 

 Lyžařský kurz 

 Přebor základních škol v lyžování a snowboardingu 

 Voda v krajině 

 

Duben 

 Zápis do I. třídy 

 Exkurze na ČOV 

 Plavecký kurz 

 Testování Kalibro 

 Velikonoční tvoření 

 Ekologická soutěž 

 

Květen 

 Zápis do MŠ 

 Exkurze do Prahy 

 Týden lesů 

 Plavecký kurz 

 Pevnost poznání 

 Do velké školy bez obav 

 

Červen 

 Den dětí 

 Farma u Stromovouse 

 Atletický čtyřboj 

 Den s hasiči 

 Den rodin 

 Školní akademie 

 Den s golfem 

 

 

Účast a výsledky žáků v naukových soutěžích 

 

Biologická olympiáda, okresní kolo, kategorie D, jeden žák, 4. místo 

Pythagoriáda, okresní kolo, kategorie 5. tříd, dva žáci 

Biologická olympiáda, krajské kolo, kategorie D, jeden žák, 12. místo 

Okresní kolo olympiády v jazyce českém, kategorie I., dva žáci, 13. a 14. místo 

Okresní kolo zeměpisné olympiády, kategorie A, jeden žák, 6. místo 

http://zskarlovice.webnode.cz/news/okresni-florbalova-liga-mesto-albrechtice/
http://zskarlovice.webnode.cz/news/den-v-lese1/
http://zskarlovice.webnode.cz/news/den-deti-v-indianskem-stylu/
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Okresní kolo Zeměpisné olympiády, kategorie B, jeden žák, 9. místo 

Okresní kolo Zeměpisné olympiády, kategorie C, jeden žák, 10. místo 

Okresní kolo olympiády v německém jazyce, kategorie II. A, jeden žák, 7. místo 

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce českém, kategorie II, jeden žák, 5. místo 

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2018/19  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 2018/2019 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 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). 

http://sdhkarlovice.wstranky.cz/
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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, dětský den).  

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

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. 
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Základní údaje o hospodaření školy 2018 
 

Výnosy  
  
Celkové výnosy, z toho: 15 442 342,49 

Příjmy z vedlejší činnosti (pronájem tělocvičny a ubytovny,  

příjmy ze stravného CS) 297 387,00 

Dotace ze státního rozpočtu 10 978 380,00 

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

Čerpání fondů 71 227,70 

Příjmy z transferů 1 280 179,63 

Ostatní příjmy ( školné, příjmy ze stravného) 828 032,00 

Kladný bankovní úrok 136,16 

Náklady  

 Kč 

Náklady celkem, z toho: 15 349 361,06 

Náklady z vedlejší činnosti (energie, spotřební materiál,  

výdej potravin CS) 295 051,20 

Nákup drobného dlouhodobého majetku 1 013 050,09 

Mzdové náklady 8 271 553,00 

Pojistné + FKSP+ONIV 2 922 270,00 

Podpora výuky plavání v základní škole – náklady na  

dopravu ze SR 9 140,00 

Výdaje na učební pomůcky 338 893,47 

Ostatní materiál (čistící prostředky, kancelářské potřeby,  

pracovní oděv, drobné potřeby do ŠJ …) 335 826,01 

Výdaje na opravy a udržování 189 723,20 

Náklady na el. Energii 279 795,90 

Náklady na palivo 157 420,20 

Vodné 13 293,80 

Cestovné 10 783,00 

Odpisy 271 249,00 

Výdej potravin 626 944,95 

Nákup služeb 609 486,22 

Kurzové ztráty 4 881,02 

Hospodářský výsledek Kč 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 90 645,63 

Hospodářský výsledek z vedlejší činnosti 2 335,80 

Hospodářský výsledek z prostředků ze SR 0,00 

Celkový hospodářský výsledek 92 981,43 

 

Zpracovala: Eva Pijáková 
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Pozn: CS - cizí strávník, SR – státní rozpočet, ŠJ – školní jídelna, 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 

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 5 280 650 Kč Ano 

Šablony II ve škole v Karlovicích 1 353 352 Kč Ano 

Ano Karlovice 12 500 Kč Ano 

 

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 

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 2018/19 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. 2019 
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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 2018/19 

Zpráva výchovného poradce,  

Zpráva o činnosti mateřské školy 
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Statistika prospěchu žáků ve školním roce 2018/19 
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Příloha č. 2 

 

Zpráva o činnosti výchovného poradce   
 

Ve školním roce 2018/2019 ukončilo devítiletou školní docházku 13 žáků.  Všichni žáci byli 

přijati v prvním kole přijímacího řízení. Na obor s maturitní zkouškou bylo přijato 9 žáků, na 

učební obor 4 žáci.   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 z okresu Bruntál, Opava a Olomouc. Žáci třídy 

navštívili Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS) na Úřadu 

práce v Bruntále.  Zástupce IPS žákům poskytl potřebné informace o možnostech a 

podmínkách studia, o síti středních škol, studijních oborech, průběhu přijímacího řízení či 

nárocích jednotlivých profesí a uplatnění absolventů v praxi.  

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 lepším 

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 jednoho žáka byla vedena případová konference pracovnicemi OSPOD Bruntál, 

které se zúčastnila výchovná poradkyně. Šlo především o problémy s chováním chlapce 

doma. S OSPODem Bruntál jsme úzce spolupracovali při řešení problémů žáků ze sociálně 

slabších rodin. Pracovnice OSPOD Bruntál měli pro žáky 2. stupně přednášku ohledně 

problematiky ochrany dětí a mládeže.  

V 8. třídě byla realizována přednáška okresního protidrogového koordinátora na téma drogy. 

Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickými 

centry. Žákům s podpůrnými opatřeními 2. – 3. stupně byly poskytovány pomůcky a 

pedagogická intervence dle jejich individuálně vzdělávacích plánů.   

 

 

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

Zpráva o činnosti mateřské školy 

 

Ve školním roce 2018/2019 bylo v MŠ zapsáno k 30. 9. 2018 33 dětí. 

Počet tříd: 2   I.třída:  12 dětí  2 – 3 roky 

                      II.třída: 21 dětí 3,5 – 6 let 

 

Do 1.třídy ZŠ Karlovice odešlo  9 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:  Návštěva Zámeckého zahradnictví Město Albrechtice - Hynčice, program 

„Ochutnejte zahradu“ 

listopad: Maňáskové divadlo Šternberk“ – pohádky: Hrnečku, vař!, O zlaté rybce a  

O Smolíčkovi 

Zdravá 5 v MŠ – vzdělávací program o zdravé výživě a zdravém životním 

stylu 

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

Překvapení pod stromečkem – zpěv koled a rozdávání dárků u vánočního 

stromečku 

únor:   Lyžařská školička na Annabergu 

březen:  Návštěva knihovny v Karlovicích 

duben:  Návštěva Schaumannova dvora – velikonoční výstavka 

   Divadlo Krejčík Honza – Jak náš žebříček o šprušle přišel 

   Den Země – úklid okolí MŠ, hry se zaměřením na environmentální výchovu 

červen:  Farma U Stromovouse – výlet dětí II.třídy 

   Vrbno pod Pradědem – výlet dětí I.třídy 

Táborák na rozloučenou – rozloučení s předškoláky i ostatními dětmi před 

prázdninami 

 

Akce ve spolupráci se ZŠ: 

 

Uspávání broučků – lampionový průvod vesnicí 

Den s Armádou ČR 

Mikuláš v MŠ 

Vánoční vernisáž 

Běh o vánočního kapra 

Zpívání na schodech 

Maškarní bál – zábavné odpoledne s klauny v tělocvičně ZŠ 

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: 

 

Třídní schůzky pro rodiče předškoláků 

Vánoční vystoupení, posezení a tvoření dětí s rodiči 

Velikonoční tvoření – společná výroba velikonočních dekorací  

Návštěva penzionu Schaumannův dvůr – velikonoční výstavka, návštěva restaurace na 

pozvání paní Schaumannové 

Den rodin – společné aktivity dětí s rodiči na zahradě MŠ 

 

Akce ve spolupráci s MAS Hrubý Jeseník: 

„Klokanice Majda“ – zapůjčení her a didaktických pomůcek do MŠ 

 

Spolupráce se zřizovatelem: 

Den obce – taneční vystoupení dětí na slavnosti 

 

Spolupráce s SDH Karlovice: 

Den dětí – zábavné odpoledne na hřišti ZŠ 

 

V rámci zlepšení materiálních a hygienických podmínek školy byla vybavena dětská koupelna 

a šatna novými skříňkami, v dětské koupelně bylo rozšířeno odvětrávání a vyměněny 

obkladačky. Nová výmalba byla provedena v herně II.třídy, v jídelně, kuchyni, skladu, 

chodbě, dětské šatně a ložnici. Byly zakoupeny další hračky vhodné pro dvouleté děti a 

didaktické pomůcky pro děti starší. Na zahradě MŠ došlo k terénním úpravám – kopec 

s tunelem, okolí plotu a chodníku před MŠ. Také byly pořízeny nové hrací prvky na zahradu – 

pružinová houpadla, kladina Jezevčík, dřevěné auto a šeptanda. 

 

Zpracovala: Miluše Mohylová 

 

 

V Karlovicích 27.8.2019    Miluše Mohylová 

 

   

 


